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  عالقتها بجودةغير العادية فى ضوء  األتعابداللة تفسير 
 األرباح إدارة اإلدارة تجاهوافع عملية المراجعة ود

 تطبيقية( )دراسة
                                                

 ابراهيمع و اــحمد كمال مطد. أ
 ستاذ المحاسبة المساعدأ                                                                          

 جامعة المنصورةـ كلية التجارة 
 لولقسم األ ا
 العـــام للدراسة إالطار

 

 :الدراسة مشكلة
 

تعد قضية الجودة فى مجال المراجعة من الموضوعات القديمة والتى يتجدد الحديث حولها بشكل 
حيث يتبع ظهورها تساؤل هام  ،رض لها الشركات الكبرى زمات االقتصادية التى تتعمع ظهور األ ،مستمر

بمعنى  أو .األزمات؟وقوع تلك  حتماليةإشارة حول إ أىوجوهرى وهو هل تضمن تقرير المراجع الخارجى 
 –زمات األ تلكف .المنشأة؟ستمرارية تهديدات إل أىشارة حول وجود إ أىخر هل تضمن تقرير المراجع آ

التى يمكن مالحظتها قبل  تهديداتاللحظة ولكن هناك العديد من ال ةدولي تليس - فالسخصوصا اإل
لمستفيدة من طراف ايجعل األ هذه التهديدات إلى شارةإ أىوخلو تقرير المراجع من  ،بعدة سنوات حدوثها

 ن التشكك.ممارسيها بشئ م لىإليها و إمهنة المراجعة تنظر 
 

-زمات األحدوث  ةمحاسبية المتاحة قبل فتر على أن المعلومات ال من الدراساتوتؤكد العديد 
بأربعة تكشف عن أعراض تلك المحنة وتساعد فى التنبؤ بها قبل حدوثها على األقل  -اإلفالس خصوصا  

هتمام من جان  فالس يج  أن تكون محل إ ختالفات بين السنوات السابقة لإلسنوات، حيث أن الفروق واإل
 . )Francis, 2011, 2014; Velury &Kane(المراجع الخارجى 

 

( فى أعقاب التدهور فى مستوى 2002ام )مريكى عويشير التقرير الصادر عن مجلس الشيوخ األ
والتى تعرضت لها العديد  ،زمات االقتصادية غير المتوقعةنتيجة العديد من األالثقة فى البورصة األمريكية 

هى مجرد خط دفاع  من جان  المحللين الماليين أن دراسات وتحليالت البورصة إلىمن الشركات الكبرى 
، لذلك إذا ل و خط الدفاع األبمثابة المراجع الخارجى ، ولكن يظل المالية بالنسبة لمستخدمى التقارير ثانى

 ،خالل السنوات السابقة لواقعة اإلفالسالخارجى المراجع داء أجودة ن إحدث اإلفالس بشكل غير متوقع ف

                                                           
    هناك مراحل متعددة تسبق اإلفالس مثل مرحلة التعثر المالى ومرحلة التوقف عن السداد.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829630200499X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014829630200499X#!
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عن مدى قدرة العميل على  أىر  إصداروبصورة خاصة عندما يتجن  مسئوليته عن  شكمحل كون ت
 ستمرار.اإل

 

ن مىن سىوق و ندرسىأر ثىر خىرو  مكتى  أ أشىهرهاحىداث والتىى مىن مىن األ الماضىى العديىدعقد شهد الوقد 
نسىى   نتيجىة مىا مكاتى  مراجعىة علىى المسىىتوى الىدولىكبىر خمىىس أ واحىد مىنوالىذى كىان يعىىد  ،مهنىة المراجعىة

الحىىين بىىىدأت ذلىىك ومنىىذ  .ترتىى  عليىىه مىىن خسىىا ر ماليىىة فادحىىة ومىىا، نىىرون شىىركة إ إدارةليىىه مىىن تواطىىؤ مىىع إ
لعىىالف فىىى البحىىث مريكيىىة وغيرهىىا مىىن دول األة للمهنىىة فىىى الواليىىات المتحىىدة االهيئىىات المهنيىىة والجهىىات المنظمىى

 الثقة فى مهنة المراجعة والممارسين لها. إعادةرتقاء بمستوى الجودة و لإلتباعها إعن السبل الواج  
 

 مىن خىالل ،المجتمىع فىى مهنىة المراجعىة ثقىة إعىادةالبحىث عىن سىبل  إلىىتجهت العديد من الدراسىات إو 
غلى  أ نتهىت إداء، و السىلبى علىى األ التىأثيرداء المراجىع خاصىة العوامىل ذات أدراسة العوامل المؤثرة فىى جىودة 

للعديىىد مىىىن  دارةاإلنتهىىارى للمىىراجعين نىىىتا عىىن ممارسىىة اإل أو األخالقىىىن السىىلوك غيىىىر أ إلىىىتلىىك الدراسىىات 
دى فىى كثيىر أبشىكل  األتعىابمة علىى و ادوات الضىعط المسىتخدمة المسىأهىف أ ومىن  ،نالضغوط علىى المىراجعي

 ستقاللهف المفترض.إو  المراجعين لحيادهف فقدان إلىحيان من األ
 

 األتعىاب أثىرحىول  أىتباين فىى الىر   (Zhang,2017;Dabor,2017)وقد شهدت الكتابات المعاصرة 
ن أتجىىىاه يىىىدعف إفىىىالبع   ،ودة عمليىىىة المراجعىىىةسىىىتقاللهف وحيىىىادهف وعلىىىى جىىىإغيىىىر العاديىىىة للمىىىراجعين علىىىى 

نها أويسىمحون بممارسىات مىن شى ،سىتقاللهفإ موجبة يفقىدون غير عادية  أتعابيحصلون على المراجعين الذين 
 (Asthana & Boone,2012) نخفاض مستوى جىودة عمليىة المراجعىة. بينمىا يىذه  الىبع إ إلىن تؤدى أ
 أنصىارحيىث يىرى  .عمليىة المراجعىة وجىودةالموجبة غير العادية  تعاباأليجابى بين وجود عالقة إرتباط إ إلى

فىى عمليىة مسىتوى مرتفىع مىن الجهىد المبىذول  إلىىشىارة تتضىمن إ الموجبةغير العادية  األتعابن أهذا االتجاه 
غيىىر العاديىىة  األتعىىابن مسىىتوى أتجىىاه يعنىىى ضىىمنيا  مسىىتوى مرتفىىع مىىن الجىىودة. وهىىذا اإل وبالتىىالى ،المراجعىىة

  يعنى مستوى منخف  من جودة عملية المراجعة.سالبة ال
 

ضىىىغوط علىىىى  المسىىىاهمة تمىىىارسن بعىىى  الشىىىركات أمريكىىىى ألر ىىىيس هيئىىىة سىىىوق المىىىال االحىىى  وقىىىد 
يجعىىل هىىؤالء المىىراجعين  ممىىا ،عىىن الحىىدود الىىدنيا المقبولىىة األتعىىابمىىن خىىالل تخ ىىي   ،المىىراجعين الخىىارجين

نخفىىاض إ إلىىىممىىا يىىؤدى  ،ا ىىد مناسىى  مىىن عمليىىة المراجعىىةيخفضىىون مىىن جهىىدهف المللىىوب للحصىىول علىىى ع
 .(Eshleman& Guo,2014)مستوى جودة عملية المراجعة 

 

توصىىلت إليىىه الدراسىىات  هتمىىام الباحىىث بموضىىوع الدراسىىة هىىو التبىىاين الواضىى  بىىين مىىاولعىىل مىىا أثىىار إ 
غيىىر العاديىىة وجىىودة عمليىىة  األتعىىابالعالقىىة بىىين ب نتا جهىىا ميمىىا يتعلىى  فقىىد تبىىدو .فىىى هىىذا المجىىال السىىابقة
 أوتفىاق ا ا حىول هىذه العالقىة يوجىد بينهىا إن النتىأيمكىن القلىع بى نىه الأالباحىث  أىوفى ر  متعارضة. المراجعة
فىىى الىىدول التىىى لمهنىىة المراجعىىة خىىتالف البيئىىة التنظيميىىة إ ىيتمثىىل فىى :لو األبين ر يسىىين بوذلىىك لسىى ،رضاتعىى
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والىذى يوضى  التبىاين هىذه الدراسىات  تصىميففيتض  مىن فحى   :انىما السب  الثأ الدراسات،هذه  فيهاطبقت 
 أعتمدت عليها. ىات التعليها لقياس المتغير اد عتمتف اإلوالنماذ  التى  المؤشرات ىبينها ف

 

هىىذه العالقىىة سىىالفة  تتناولىىالمجىىال غلىى  الدراسىىات فىىى هىىذا أ  نأالحىى  الباحىىث مىىا سىىب   إلىىىضىىافة إلاب
 الماليىىة مىىنل مسىىتخدمى القىىوا ف ينحىىو تضىىل دارةاإلمثىىل دوافىىع بهىىا، المحيلىىة ف و الىىذكر بشىىكل مجىىرد مىىن الظىىر 
غيىىر العاديىىة وجىىودة  األتعىىاببىىين العالقىىة فحىى  بغلىى  الدراسىىات قامىىت أف ،خىىالل تجميىىل المؤشىىرات الماليىىة

 عىن مىدى دلىيال  فقىط يىوفر  ن دراسىة هىذه العالقىة أفىى حىين  .هىدفا  فىى حىد ذاتىهعتبىار ذلىك إبعملية المراجعة 
وهىى تفسىير داللىة تلىك العالقىة  تظىل الخلىوة األكثىر أهميىةنحرافهىا عىن المنلى . لكىن إو أسالمة تلك العالقىة 

حىال ثبىوت وجىود عالقىة  هىامهنىة المراجعىة كمنللى  لتلوير ب قابية الخاصةجودة البيئة التنظيمة والر مدى على 
 .المهنة وممارسيها يهدد الثقة فىبشكل  غير العادية وجودة عملية المراجعة األتعابغير منلقية بين 

 

 األتعىابعالقىة بىين خىتالف حىول الاإلوبناء على ماسب  سىوف ينىاقا الباحىث فىى هىذه الدراسىة حقيقىة 
تجىاه  دارةاإلدوافىع فىى البيئىة المصىرية فىى ضىوء  وجىودة عمليىة المراجعىة -السىالبة أوالموجبىة  - غير العاديىة

لمهنىىىة المراجعىىىة فىىىى  البيئىىىة التنظيميىىىةتقيىىىيف الدراسىىىة فىىىى نتىىىا ا  يىىىد تفن يتوقىىىع الباحىىىث أحيىىىث ، األربىىىا  إدارة
ليات لتلوير تلك البيئة التنظيمية حىال وجىود عالقىة غيىر منلقيىة بىين آاقترا  إوفى   ،جمهورية مصر العربية

درة قى فىى تقىدير الباحىث د تلك العالقة غير المنلقية يعنىىغير العادية وجودة عملية المراجعة ، فوجو  األتعاب
كفايىىة الضىىمانات التىىى تكفىىل حمايىىة عىىدم هف المفتىىرض نتيجىىة وحيىىاد ينسىىتقالل المىىراجعإختىىراق علىىى إ دارةاإل
  .فى البيئة المصرية فستقاللهإ

 

 :دراسةتساؤلات ال
 

 :ىصورة مجموعة من التساؤالت أهمها ما يل ىصياغة مشكلة البحث ف إعادةيمكن 
 لية المراجعة فى البيئة المصرية؟عم أتعابفى تحديد  ةماهى العوامل المؤثر  -
  الموجبة؟المراجعة غير العادية  أتعابو  األربا  إدارةتجاه  دارةاإلماهى العالقة بين دوافع  -
   السالبة؟المراجعة غير العادية  أتعابو  األربا  إدارةتجاه  دارةاإلدوافع ماهى العالقة بين  -
  المصرية؟ملية المراجعة فى البيئة جودة عالموجبة على غير العادية  األتعاب أثر وماه -
  المصرية؟جودة عملية المراجعة فى البيئة على  السالبةغير العادية  األتعابأثر  وماه -
غير  األتعابوالرقابية فى الحد من وجود عالقة غير منلقية بين التنظيمية  مدى فعالية البيئةماهو  -

 المصرية؟عملية المراجعة فى البيئة  العادية وجودة
 

 

 : أهداف الدراسة
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المنخفضة( وجودة عملية المراجعة  أوغير العادية )المرتفعة  األتعابتجاه العالقة بين إ دراسة :العامالهدف 
كمنلل  لتقييف البيئة التنظيمية والرقابية  األربا  إدارةتجاه  دارةاإلفى ضوء مدى قوة دوافع 

 .لمهنة المراجعة فى جمهورية مصر العربية
 ىة:اف الفرعية التاليتحقي  الهدف العام من خالل تحقي  األهد يتف :فرعيةالاألهداف 

 

غير العادية  األتعابفى البيئة المصرية كمنلل  لقياس  األتعابالعوامل الحاكمة لتحديد تحديد  -
 .لعملية المراجعة

عوامل  أى غير العادية ومستوى جودة عملية المراجعة بشكل مجرد عن األتعابدراسة العالقة بين  -
 .خرى أ
 دارةاإلغير العادية ومستوى جودة عملية المراجعة فى ضوء دوافع  األتعاب العالقة بينتحليل نتا ا  -

 .األربا  إدارةتجاه 
 أثرالحد من فى تقييف مدى قدرة البيئة التنظيمية والرقابية لمهنة المراجعة فى جمهورية مصر العربية  -

عملية المراجعة ومستوى  أتعابتشويه العالقة المنلقية بين على  با األر  إدارةتجاه  دارةاإلدوافع 
 جودتها.

 

 : أهمية الدراسة
 

حولها جدال ار ثحد القضايا التى أمن الناحية العلمية فى مناقشة وتحليل  دراسةتتمثل أهمية ال
ى فى الدراسات هتمام الكافإلجنبية ولف تحظى باألفى الدراسات ا في مجال المراجعة أىختالف فى الر إو 

ن البيئة المصرية لها من الخصوصية التى تتلل  أعتقاد الباحث إ فى و . العربية خاصة فى البيئة المصرية
 إدارةتجاه  دارةاإلدوافع  وأثرغير العادية وجودة عملية المراجعة  األتعابمن  دراسة شكل العالقة بين كال  

يمكن  ى خر أتوصلت اليه الدراسات فى دول  ن ماأوليس بالضرورة  ،على منلقية تلك العالقة األربا 
 المراجعة بين الدول عملية أتعابوامل المؤثرة فى تقدير ختالف العإل نظرا   ،تعميمه على البيئة المصرية

 التالىبو  ،مهنة المراجعة بين تلك الدولبيئة التنظيمية والرقابية لختالف الإذلك  إلىيضاف  .وبعضها البع 
لذلك يرى الباحث  .مارسة المراجعين للسلوك غير االخالقى بين تلك الدول بعضها البع مكانية مإختالف إ
للكتابات العربية التى سبقت فى هذا المجال من الجان  تضاف  الدراسة تمثل مساهمة متوضعةن هذه أ

 . النظرى 
 

لمساهمة المدرجة فى عتماد الباحث على البيانات الفعلية للشركات اإ ن أفى أما األهمية العملية فتتمثل 
وتحليل نتا ا تلك الدراسة  عملية المراجعة ومستوى جودتها أتعابعند دراسة العالقة بين  ،البورصة المصرية

منلل  للحكف على جودة الضوابط المهنية سوف يكون  األربا  إدارةتجاه  دارةاإلفى ضوء مستوى دوافع 
غير العادية  األتعابعالقة منلقية بين وجود فى حالة ف .والتنظيمية لمهنة المراجعة فى البيئة المصرية

فهذا يكون بمثابة  األربا  إدارةتجاه  دارةاإلوجودة عملية المراجعة فى ظل وجود مستوى مرتفع من دوافع 
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وقدرتها على الحد من الممارسات المهنية غير  ،على جودة تلك الضوابط المهنية والتنظيمية مؤشر
غير العادية وجودة عملية المراجعة فى ظل  األتعابة عدم وجود عالقة منلقية بين ما فى حالأ االخالقية.

على وجود خلل فى فهذا يكون بمثابة مؤشر  األربا  إدارةتجاه  دارةاإلوجود مستوى مرتفع من دوافع 
جوان   مر هنا بحثألويتلل  ا .الضوابط المهنية والتنظيمية التى تحكف ممارسة المهنة فى البيئة المصرية

داء دورها فى ضبط ذلك ألة تقديف التوصيات الالزمة لزيادة قدرتها على و االقصور فى تلك الضوابط ومح
شكال مختلفة أستقالل المراجعين وميل بع  المراجعين لممارسة إنتهاك إعلى  دارةاإلالخلل للحد من قدرة 

 .من السلوك غير االخالقى
 

 :  حدود الدراسة
 

التى يتقاضها  األتعابدون غيرها من باقى  ،عملية المراجعة الخارجية أتعابلى عصر الدراسة تتق  -
 .خرى بخالف مهمة المراجعةألاوالمهمات  خدماتنواع الأن ع، المراجعين

 دون غيرها من أنواع الشركات. المصرية،بالبورصة الدراسة على الشركات المساهمة المدرجة  تقتصر -
وسوف يعتمد الباحث منها على  .ختيارى إلستحقاق اإلستخدمت فى قياس اأتى هناك العديد من النماذ  ال -

 دون غيره من النماذ . المقوم باالداء نموذ  جونز المعدل
حال ة يمكن تعميمها فى فترات مستقبلي وال ،عدادهاإ نتا ا الدراسة ترتبط بالقيود الحاكمة لها فى فترة   -

 .فى تلك القيود حدوث تغيرات
 

 : لوب الدراسةمنهج وأس
 

بنوعين من الدراسات حيث يقوم الباحث  ،ستقرا ىستنباطى واإليعتمد الباحث على كال  من المنها اإل
غير  األتعابعن  بالكتابات فى مجال المراجعةوتتف من خالل دراسة وتحليل ما ورد  :الدراسة النظرية هما

وتتمثل أهف  .تلك االتعابعلى  األربا  إدارةتجاه  ارةداإلثر دوافع ، وأالعادية وعالقتها بجودة عملية المراجعة
الكت  والدوريات األجنبية والعربية، كذلك ما أصدرته الهيئات العلمية  ىفذلك الغرض لتحقي  المصادر 

ختيار النماذ  المال مة إلة و امحفتتف من خالل  :تلبيقية. أما الدراسة النأفى هذا الش والمنظمات المهنية
ستخدام البيانات المتاحة عن الشركات المساهمة إفى البيئة المصرية ب اهاتهاتجإو  ،عالقةلقياس تلك ال

 المدرجة بالبورصة المصرية.
 
 

 

 :  خطة الدراسة
 

 : ىعلى النحو التال المتبقى منها الجزء تقسيفتف  هاختبار فروضإو  داف الدراسةهأ لتحقي  
 وع البحث.السابقة المرتبلة بموض الثاني: الدراساتالقسف  -
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 .غير العادية لعملية المراجعة األتعاب الثالث: قياسالقسف  -
  .عملية المراجعة أتعابالمحتملة على  وأثرها األربا  إدارةتجاه  دارةاإل الرابع: دوافعالقسف  -
 .ير العادية وجودة عملية المراجعةغ األتعاب المحتملة بينالعالقات  الخامس: تفسيرالقسف  -
 .التلبيقية سادس: الدراسةالالقسف  -
 .ع: النتا ا والتوصياتىىىىىىالسابالقسف  -
 .المراجع ن:ىىىىىىالثامالقسف  -
 

 ىالقسم الثان

 ات السابقةالدراس
 

 
ولكن بشكل منفصل بما  ،عملية المراجعة وجودتها أتعابمن  السابقة كال  عديد من الدراسات ال تتناول

الدراسات السابقة  التالىلذلك سوف يعرض الباحث فى الجزء شر، بشكل مباهداف هذه الدراسة أ يخدم  ال
 ذات االرتباط المباشر بموضوع البحث.

 

 : (Hope et al.,2009)دراسة 
 

جمالية سواء المرتبلة بعملية المراجعة غير العادية اإل األتعابالعالقة بين  الدراسة فح ستهدفت إ
وتف اختيار عينة  .وجودة عملية المراجعةعمال المراجعة، أ  ستشارية المقدمة للعميل بخالفالخدمات اإل أو

ربعة عشر دولة، وذلك التوسع فى عدد الدول كان بهدف أمشاهدة تف جمعها من  9008للدراسة مكونة من 
غير العادية وجودة  األتعابختالف البييئة التنظيمية فى تلك الدول على تفسير العالقة بين إ أثردراسة 

  .عملية المراجعة
 

غير العادية مع  األتعابعن  كتعبير األتعابنحدار الخاص بتقدير ستخدام بواقى نموذ  اإلإوتف 
س أالتعبير عن جودة عملية المراجعة من خالل معدل العا د المللوب على ر  وتف األتعاب.شارة تلك إهمال إ 

وجد عالقة طردية بين نه تأضحت الدراسة أو و  .عكسى للجودة المدركة لعملية المراجعة المال كمؤشر
غير  األتعابتوجد عالقة عكسية بين  أى ،س المالأغير العادية ومعدل العا د المللوب على ر  األتعاب

بينما لف  ،التنظيمية الجيدةالقانونية و المستثمرين فى الدول ذات البيئة جان  من العادية والجودة المدركة 
 القانونية والتنظيمية.البيئة  تعانى من ضعف عالقة فى الدول التىتلك الثبت ت
 

 :(Choi et al.,2010)دراسة 
 

غير العادية على جودة عملية المراجعة فى الواليات المتحدة  األتعابثر أ رت الدراسةختبإ  
ستخدام نماذ  إالتقديرية ب األتعابالفعلية و  األتعابغير العادية بالفرق بين  األتعابتف قياس مريكية، و األ
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كمقياس عكسى يعبر عن جودة عملية المراجعة. وتف  األربا  إدارةستخدام مؤشر إ، وتف باألتعاتقدير 
 .2003-2000مشاهد من الشركات االمريكية خالل الفترة من عام  9815تلبي  الدراسة على 

 

غير العادية وجودة عملية المراجعة حال  األتعاب معنوية بينعدم وجود عالقة  إلىوخلصت الدراسة 
غير  أتعاب إلىشارتها إغير العادية حس   األتعابتصنيف  إعادةولكن ب .غير العادية األتعابشارة إهمال إ 

غير العادية الموجبة  األتعابوجود عالقة عكسية بين  إلىخرى سالبة توصلت الدراسة أعادية موجبة و 
السالبة وجودة عملية  غير العادية األتعابوجودة عملية المراجعة. فى حين لف يثبت معنوية العالقة بين 

ة تفوق ضامياإل األتعابن تلك أغير العادية الموجبة ب األتعابوتفسر الدراسة النتا ا الخاصة ب المراجعة.
قناعه بممارسة هذا السلوك غير إ إلىن يتعرض لها المراجع مما يؤدى أمخاطر التقاضى التى يمكن 
ن المراجع إعند الحد المعقول ف األتعابفى تخ ي   ممثلة دارةاإلكانت ضغوط  إذاالحيادى. بينما فى حال 

مخاطر  ستمرار مع هذا العميل ال تبرراإلن العوا د المحققة من أرضاء العميل حيث يضحى بالجودة إل ال
 ن يتعرض لها حال التفريط فى جودة عملية المراجعة.أالتقاضى التى يمكن 

 

  :(Xie et al.,2010)دراسة 
 

من  تقرير أفضلإمكانية حصول الشركات الصينية على مدى ق  من التح ستهدفت الدراسةإ
وتف إستخدام بيانات الشركات الصينية المدرجة فى أتعاب عملية المراجعة. فى  مقابل المبالغة ينالمراجع

تف تقسيف الشركات على حس  و ، 2008 إلى 2002ل الفترة من عام خال بدولة الصين، سوق رأس المال
خرى ذات أشركات ذات عا د مستقر و  إلى ،ستقرار ذلك المعدلإومدى  األصولعلى  لعا دالتغير فى معدل ا
 وكذلك ،ستخدم العا د غير المستقر والمرتبط بالشركات التى تحق  خسا ر متواليةإتف و  .عا د غير مستقر

 جودة عملية المراجعة. لتعبير عن  كمؤشرينختيارى ستحقاق اإلإلا
 

تها وجودغير العادية الموجبة عملية المراجعة  تعابأ عكسية بينعالقة سفرت الدراسة عن وجود أو 
ن أستعانة بمراجعين محليين. حيث أوضحت الدراسة إ ىتعانى من خسا ر متوالية والت ىالشركات الت ىف

وتحسن فى العا د على  ،ينرتبط بتحسن فى رأى المراجعإسداد هذه الشركات ألتعاب مراجعة مغالى فيها 
ختيارية لتحسين المؤشرات شكل كبير نتيجة سما  المراجعين بإستخدام اإلستحقاقات المحاسبية اإلاألصول ب
من سوق األوراق المالية وفقا لقواعد البورصة الصينية التي تقضى هذه الشركات تفادى شل  لالمالية، 

العالقة فى الشركات  هذهلف تثبت فى حين  ثالث سنوات متتالية. لمدة هابشل  الشركات التي تكرر خسا ر 
 تلك التى ترتبط بمكات  مراجعة دولية. أو، األصولمعدل العا د على  ستقرار فىاإل ذاتاألخرى 

 

 (Asthana & Boone,2012):دراسة 
على جودة عملية  -السال أو الموج   –تجاهيها إفى غير العادية  األتعابثير أتالدراسة  تختبر إ
وتف تلبي  الدراسة  الالحقة له. والفترة SOX رة السابقة لتلبي  قانون الدراسة بين الفت ميزتو  ،المراجعة
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غير  األتعابن أ إلىوتوصلت الدراسة  .راق الماليةو مريكية المدرجة بسوق األعلى عينة من الشركات األ
تلبي  الفترة السابقة ل وذلك خالل، ثير سلبى على جودة عملية المراجعةأبشقيها الموج  والسال  له تالعادية 
 .SOX تلبي  قانون في الفترة التالية لنخف  بشكل كبير إ التأثيرن هذا أغير  SOXقانون 

 

ففى المرحلة السابقة للقانون كانت  .قتصادىإوتفسر الدراسة هذا التحول فى النتا ا من منظور 
ير العادية غ األتعابن ظاهرة إ، لذلك فمرتفعة عن العمالءضية و اتف ةالكبرى ذات قو شركات المراجعة 

لحرص دا ف اكان ن المراجع إف التالىبو  ،الموجبة كانت هى السا دة عند التعامل مع شركات المراجعة الكبرى 
حتى لو كان ذلك على حساب مستوى التواف  مع رغباتة لة و اخالل محمن العميل بستمرار االحتفاظ إعلى 

كانت  إذامالء سياسية عكسية فى حالة خر قد يمارس بع  العوعلى الجان  اآل .جودة عملية المراجعة
عتماد لإل ونظرا   ،األتعابمراجعة، وهنا يبالغ العميل فى خف  قوة مكت  التفوق  لهضية و االقوى التف

نه يتقبل ذلك ويخف  من مستوى جودة عملية المراجعة للحفاظ على إقتصادى للمراجع على العميل فاإل
  عة.من عملية المراج األربا مستوى مقبول من 

 

غير العادية  تعابلأل التأثيرن هذا أن الدراسة توض  إف SOXما فى المرحلة التالية لتلبي  قانون أ
قانون ن الأا  يضأقتصادى ومبرر ذلك من الجان  اإل ،نخف  بشكل كبيرإعلى جودة عملية المراجعة قد 

 انفقد إلىمؤدية  األتعاببل وفى المقابل باتت التضحية بالجودة مقا كبير،ستقالل المراجع بشكل إدعف 
 الخرو  من سوق المهنة نها يا . وأحياناالسمعة 

 

 :(Eshleman& Guo,2014)ة دراس
غير العادية فى الشركات  المراجعة واألتعابستهدفت الدراسة بيان العالقة بين جودة عملية إ

ذ فى الحسبان الجوان  التنظيمية الدولية مع األخ أوراق المالية سواء المحلية و الصينية المسجلة فى سوق األ
فى تلك  ةوكذلك اإلعتبارات الخاصة بسوق المراجع ،مريكيةمن الصين والواليات المتحدة األ للمهنة فى كال  

 الدول.
 

ومن خالل المقارنة بين الشركات الصينية التى تف مراجعتها بواسلة مراجعين يحكف عملهف البيئة 
 تبيناألمريكى المالية راق و ق األسو ألمريكيين لشركات صينية مدرجة فى القانونية فى الصين والمراجعين ا
في تركيزا  سواق األقل غير العادية وجودة عملية المراجعة فى األ األتعابوجود عالقة إيجابية بين مستوى 

 هذه العالقة ال يمكن الجزم بها فى أسواق المراجعة عالية التركيز. نأحين 
 

غير العادية فى ظل أسواق المراجعة األقل  األتعابالجهد فى تبرير  ورالدراسة منظودعمت هذه 
بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى  إلىحيث ترتفع مستويات المنافسة وتسعى مكات  المراجعة  .تركيزا  

يها فى حين أن األسواق عالية التركيز )اإلحتكارية( يمكن ف .جودة عملية المراجعة فى هذه األسواق التنافسية
أن  إلىالدراسة  وإنتهت .دون بذل جهد إضافىو  ،بشكل غير مبرر األتعابلمكات  المراجعة رفع مستوى 



 - 543 - 

غير العادية الموجبة وجودة عملية  األتعاببين مستوى  عكسيةعالقة  تعانى من وجوداألسواق األكثر تركيزا  
 .مالءالععلى  يناجعللمر االقتصادى  عتمادمنظور اإلضوء  ىويمكن تفسير ذلك فالمراجعة، 

 

 :(Semba,2015)دراسة 
 

 األتعابثر حجف مكت  المراجعة على العالقة بين أستهدفت دراسة إجريت هذه الدراسة فى اليابان و أ
ستخدمت بيانات عينة من الشركات المدرجة فى البورصة إغير العادية الموجبة وجودة عملية المراجعة، و 

 9716عتمدت عليها الدراسة إ عدد المشاهدات التى  . وبلغ 2011-2005ترة مابين عامى اليابانية عن الف
غير العادية الموجبة وجودة  األتعابنه يوجد عالقة طردية ومعنوية بين أ إلىصت الدراسة لوخ مشاهدة.

عملية المراجعة بالنسبة لمكات  المراجعة الثالثة الكبرى فى اليابان. فى حين لف تثبت معنوية تلك العالقة 
  الثالثة مكات  الكبرى فى البيئة اليابانية. بخالف ى خر أللنسبة لمكات  المراجعة ابا

 

 :(Krauß et al., 2015)دراسة 
 

التى يحصل عليها المراجع بشقيها  األتعابعدم معقولية  أثرالدراسة التعرف على  تلك حاولت
شركة  2334لت عينة الدراسة فى وتمث ،فى البيئة االلمانية الموج  والسال  على جودة عملية المراجعة

 .2010حتى  2005المانية خالل الفترة من 
 

الموجبة وجودة عملية غير العادية  األتعابنه توجد عالقة عكسية بين أ إلىوتوصلت الدراسة 
المرتفع الذى يحصل عليه المراجع مقابل التضحية  األتعابن مستوى أبذلك الدراسة  توفسر  ،المراجعة

 خروعلى الجان  األ .يفوق ما قد يتحمله من تكاليف قضا ية نتيجة هذه التضحيةالمللوب  بمستوى الجودة
 .السالبة ومستوى جودة عملية المراجعةغير العادية  األتعابد عالقة بين و وجعدم  إلىالدراسة خلصت 

مستوى  عن الحد المقبول ال يرغ  فى خف  األتعابن العميل الذى يخف  مستوى بأذلك  الدراسة تعللو 
دون  األتعابضية فى الضغط على المراجع لخف  مستوى و االجودة ولكنه يمارس ما يتمتع به من قوة تف
 التضحيه بمستوى جودة عملية المراجعة.

 

 :(Bills et al.,2016)دراسة 
مع مكات   تحالف أوشبكة أو رابلة  ىثر دخول مكت  المراجعة فأعلى  الدراسة التعرفستهدفت إ

ن مكات  أ إلى نتهت إو  .غير عادية موجبة أتعابعلى جودة عملية المراجعة وحصولها على  مراجعة اخرى 
على أ  أتعابكثر جودة وتحصل على أتحاد تقدم خدمات مراجعة إ أوشبكة في شكل المراجعة المرتبلة 

اجعة عمال المر ضحت تقارير الفح  ألأو مقارنة بمكات  المراجعة الصغيرة التى تعمل بشكل منفرد. حيث 
ن مستوى األخلاء والتحريفات فى نتا ا أ( PCAOBعن مجلس الرقابة على الشركات العامة ) والصادرة

تحاد إيجمعها  إرتباط أوعملية المراجعة ضئلية للغاية فى عمليات المراجعة المنفذة من مكات  مراجعة لها 
جودة عملية المراجعة بين تلك  توجد فروق معنوية فى مستوى  خرى تعمل بشكل فردى، وانه المقارنة مع أ
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المكات  من  تحصل عليه هذه ما أنيضاف الى ذلك  .(Big4) المراجعة الكبرى الدولية مكات و المكات  
  ضامية يتناس  مع الجودة المرتفعة لعمليات المراجعة التى تقوم بها.إ أتعاب

 

يا ألعضا ها، مثل سهولة تناقل هذه التحالفات تحق  العديد من المزان لى أإ يجة السابقةالنتوترجع 
، رتفاع عوا د التدري  المشتركإو ، كذلك االستفادة من المؤتمرات المشتركة، خبرة المهنية بين المهنيين فيهاال
ستقلاب الكفاءات التعامل مع مشاكل  التوظيف وإ ىستفادة من الجوان  التقنية المرتفعة، والمساعدة فواإل

تمكين تلك الكيانات المتحدة من تحقي  مستويات جودة  إلىهذه المزايا  ىوتؤد .القيود الجغراميةالناتجة عن 
 (audit fee premium )ضامية إ أتعابة و الضية فى الحصول على عو امرتفعة كذلك زيادة قدرتها التف

 . تحقي  جودة عملية المراجعة المرتفعةالمللوبة لتكاليف اللمقابلة 
 

 ):et al., Fitriany(2016دراسة 
 

فى دولة وجودة عملية المراجعة غير العادية  بين األتعابوقامت هذه الدراسة بفح  العالقة 
شارت أو  .2013حتى  2012الفترة من  بالبورصة خاللشركة مدرجة  126 ستخدام بياناتإ، وتف ندونسياإ

للعمالء ضية المرتفعة و افبالتنافسية الشديدة والقوة الت ندونسيا يتميزإفى دولة  سوق المراجعةن أ إلىالدراسة 
 لزامى لمكات سة التغير الدورى اإللتزام بسيالجوان  التنظيمية الحاكمة للمهنة خاصة ميما يتعل  باإللنتيجة 
  .المراجعة

 

مع مستوى جودة عملية  الموجبة ترتبط عكسيا   غير العادية األتعابن أ إلىوتوصلت الدراسة 
يفوق تكاليف التضحية بمستوى الجودة  األتعابالموج  فى  نحرافكان هذا اإل إذا المراجعة، خاصة

عتماد االقتصادى بين المراجع نها منلقية فى ضوء عالقة اإلأوتبرر الدراسة هذه النتيجة ب .المللوب
عملية  أتعاب من  المراجعين خصف علىن أ إلىخر آلعلى الجان  اخلصت  ن الدراسةأغير  .والعميل
ندونسيا هو إزيادة جودة عملية المراجعة ومبرر ذلك فى سوق المراجعة فى دولة قد يكون مقترن بالمراجعة 
دوات المنافسة فى ذلك أحد ألة االحتفاظ بالسمعة الجيدة كو ابين مكات  المراجعة ومح حادةالمنافسة ال
 السوق.

 

 :(Jung et al.,2016) دراسة
 

العادية وجودة عملية المراجعة بعد  غير األتعابفح  العالقة بين  إعادةعلى هذه الدراسة  وقامت
على بيانات الشركات الدراسة عتمدت إ وقد  .(IFRS)الدولية  لىاالمكوريا لمعايير التقارير دولة تبنى 

 إلىنتهت الدراسة إو . 2013 إلى 2008خالل الفترة من بدولة كوريا  المالية بورصة األوراقالمدرجة فى 
والتى تف التعبير عنها بحجف ، غير العادية وجودة عملية المراجعة األتعابعدم وجود عالقة معنوية بين 

بينما تحولت . (IFRS)ختيارى خالل الفترة السابقة على تبنى معايير التقارير المالية الدولية ستحقاق اإلاإل
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 مكنتن هذه المعايير بأالدراسة هذا التحول  وتفسريجابية بعد تبنى هذه المعايير إعالقة  إلىهذه العالقة 
ضافى على المراجعين فى إلقى هذا ع ء أختيارى وقد إلستحقاق اإلالعمالء من زيادة فرص ممارسة ا

للحفاظ على مستوى جودة عملية  األتعابزيادة مستوى  إلىدى ألة للحد من هذه الممارسات مما و امح
 المراجعة.

 

 :(Nkemjika et al.,2017)دراسة 
 

خذ فى الحسبان ألادية وجودة عملية المراجعة مع اغير الع ألتعاباالعالقة بين  الدراسة بفح وقامت 
 تجاهإختبار معنوية و بنك فى نيجيريا إل 14ة من بيانات خصا   وصفات المراجعين، وتف االستعانة بعين

غير العادية وجودة  األتعابطردية مشروطة بين و وجود عالقة معنوية  إلىتلك العالقة. وخلصت الدراسة 
 ينستقالل المراجعإية للمهنة تضمن ويتمثل شرطى صحة تلك العالقة فى توافر بيئة تنظيم .اجعةعملية المر 

 التغيير الدورى للمراجعين.  بسياسة لتزام اإلكذلك و 
 
 

 

 :(Chen et al.,2018)دراسة 
ل خال من جان  العمالء على جودة عملية المراجعة. األتعابثر ملالبات خف  أ ت دراسةتناولو 
المراجعين فى  أتعابزمة المالية العالمية. وركزت هذه الدراسة على الشركات التى قامت بتخ ي  فترة األ

ل على جودة عملية المراجعة، وهى الستدإستخدام ثالث مؤشرات لإلعتمدت الدراسة على وإ  ى.السوق االمريك
الشركات للقوا ف المالية  صدارإ إعادةكذلك على االستمرار،  عميلالمراجع بشأن قدرة ال أى، ور األربا  إدارة

حتواء القوا ف المالية على إ إعادة اإلصدار دليحيث  ،ةلجودة عملية المراجع ىكمؤشر عكس ،الخاصة بها
 تحريفات جوهرية.  أوخلاء أعلى 

 

المجموعة الضابلة وشملت بيانات  :لى و مجموعتين من البيانات، األ عتمدت الدراسة علىإ و 
وهى فترة  2009-2008 ىعام شملت بيانات الشركات عن :الثانيةو   2006-2005 ىعام عنالشركات 

ت وبلغ زمة،األحدوث زمة وفترة قبل األ ما للفصل بين فترة 2007عام بيانات همال إ وتف  .زمة الماليةاأل
راق و شركة مدرجة سوق األ 9297مشاهدة لعدد  43003عتمدت عليها الدراسة عدد المشاهدات التى إ 

 مريكى.المالية األ
 

مستوى جودة عملية المراجعة بين المجموعة فى عدم وجود فروق معنوية  إلىوخلصت الدراسة 
زمة عملية المراجعة من جان  العمالء خالل األ أتعابنخفاض إرغف  من الشركات لى والمجموعة الثانيةو األ

 ستخدامها.إ ى مؤشرات الجودة الثالثة التى تفعلى مستو  المالية. وذلك
 

 :(Li & Guo, 2018) دراسة
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غير العادية وجودة عملية  األتعابتجاهين لتفسير العالقة بين إوناقشت الدراسة الخالف بين 
 إلىيستند  :الثانىمنظور الجهد المبذول من جان  المراجع، واالتجاه  إلىيستند  :ه األولاالتجاالمراجعة، 
معظف ن أفى  هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ختلفتإو عتماد االقتصادى للمراجع على العميل. منظور اإل
يجاد العالقة بين من خالل إغير العادية وجودة عملية المراجعة  األتعاببين فسر العالقة تالسابقة الدراسات 
ثر على رقف الرب ، فى حين ختيارى واألعلى االستحقاق اإل ةالقا م األربا  إدارةو  غير العادية األتعابهذه 

على  التأثيرتصنيف البنود دون إعادة قا ف على  األربا  دارةخر إلآأسلوب ن هناك اسة ترى أأن هذه الدر 
 .رقف الرب 
 

إلى  2010-2000بين عامى  اتشمل الفترة م نتا ا الدراسة الملبقة على عينة من الشركات تشيرو 
تصنيف  إعادةمن خالل  با األر  إدارةغير العادية ومستوى  األتعابرتباط ايجابى ومعنوى بين إوجود عالقة 
 تكاليف قل فىأدارة األربا  إفى وتفسر الدراسة هذه النتيجة فى ضوء أن هذا االسلوب األخير  البنود.

قبولة يزيد من حوافز المراجعين على مما  االختيارى،التقاضى من إدارة األربا  عن طري  االستحقاق 
 واإلستجابة لضغوط العمالء.

 

 األتعابفح  العالقة بين ها المتعلقة بتباين نتا ج إلىالدراسات السابقة يخل  الباحث من عرض 
 األتعابعالقة ذات داللة معنوية بين مستوى لف تجد مبع  الدراسات  .غير العادية وجودة عملية المراجعة
 إلى بع  الدراسات األخرى خلصتبينما . (Defond et al.,2002)غير العادية وجودة عملية المراجعة 

 ,.Chen et al., 2018; Bills et al) وجودة عملية المراجعة األتعابرتباط طردى بين تلك إجود عالقة و 
2016; Bockwoldt, 2010).  غير  األتعابرتباط عكسى بين إوجود عالقة  إلىها بعض توإنتهفى حين
)ey and ; Kinnal., 2015 KaruB et; et al.,2016 Fitrianyالعادية وجودة عملية المراجعة 

Libby,2002) .   
 

 ،على إحدى منظورينمتباينة ال هانتا جل هاتفسير فى  السابقة قد إعتمدتالدراسات ويرى الباحث أن 
عتماد المراجع إ ن أنصاره أوالذى يرى  (Economic Bonding View) االعتماد االقتصادىمنظور  :لو األ

 دارةاإلزيادة قدرة  إلىف العا د من عمله يؤدى لته تعظيو اكمصدر ر يسى للدخل ومح األتعابالخارجى على 
ينعكس ذلك على جودة عملية  التالىبو  .األتعابفى  ةمن خالل المغاال ،ستقالل المراجعإعلى سل  
نه فى أ إلى هنصار أ يستندو   (effort   View)ميلل  عليه منظور الجهد  :ما الثانىأ. بشكل سلبى المراجعة

مع توقعات المحللين  المساهمة للتواف من جان  الشركات  األربا  إدارة ةرسفى مما تزايدظل التصاعد الم
 ،همستوى الجهد المبذول من جانبن نزعة الشك المهنى لدى المراجع تتزايد مما يلل  زيادة إف ،الماليين

عملية  ىوذلك لتحقي  مستويات الجودة المنشودة ف ،األتعاب يتزايد مستوى ن أوبالتالي من اللبيعى 
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عملية المراجعة داللة على بذل المراجع لمزيد  أتعابرتفاع إن هذا المنظور أ يرى أنصاروبالتالي  .لمراجعةا
 .رتفاع مستوى جودة عملية المراجعةإ الجهد وبالتالىمن 

 

تعميف يمكن  ال في بيئتها والإيمكن التسليف بها  ن نتا ا تلك الدراسات الأفى تتمثل الفجوة البحثية و 
اد على نفس ن العديد من تلك الدراسات أجريت باالعتمأ، والدليل على ذلك البيئة المصرية علىنتا جها 

ختالف البيئة إل البع  نتيجة هادول مختلفة وكانت نتا جها مختلفة تماما  عن بعض ىالنماذ  والمتغيرات ف
نتهاك إها المراجع حال يتعرض ل ىتلك الدول بصفة عامة، وتكاليف التقاضى الت ىظيمية فالقانونية والتن

 لرغبات العمالء بصفة خاصة.  تهستقالله واستجابإ
 

غير  األتعاببفح  العالقة بين هتمت إ  السابقة تلك الدراساتن أسب  يالح   لى ماإضافة باإل
من  غير العادية متعمده األتعاب: هل هوو هملت اإلجابة عن تساؤل هام وأ  ،العادية وجودة عملية المراجعة

والتأثير على مستوى جودة عملية  ينستقالل المراجعإنتهاك دف من خاللها إالشركات وتسته اتإدار 
القوة التفاوضية لكال  من المراجع والعميل، فى  ناتا لتباينغير العادية هي  األتعابن هذه أم أ المراجعة؟

  .األتعابتحديد ظل عدم وجود منهجية علمية ل
 

ن أيج    هاعمال أوالبيئة القانونية والتنظيمية لمهنة المراجعة  ن طبيعيةيتض  أ ما سب وبناء على 
غير العادية  األتعابدراسة العالقة بين  عند النتا ا المتوقعةعلى  تأثيرمن لها لما  ،فى الحسبان أخذت

لمتغيرات التى سوف يعتمد عليها ا ىالتالالجزء  فىسوف يعرض الباحث ن إفلذلك  .وجودة عملية المراجعة
 كميا  من خالل الدراسة التلبيقية. تمهيدا  لترجمتها .البيئة المصرية ىدراسة هذه العالقة ف فى

 
 
 
  

 

 القسم الثالث

 غير العادية لعملية المراجعة الأتعابقياس 
 

 

ن التعرض لموضوع أال إر العادية لعملية المراجعة غي األتعابن الدراسة الحالية ترتبط بموضوع أعلى الرغف من 
من  العادية يتف قياسها غير األتعابن أهمية من مرا  هاما . وتنبع تلك األأوالتعرف على محددات قياسها يعد  الكلية اباألتع

نحدار متعدد يكون المتغير التابع ميه إنموذ  ستخدام إببشقيها العادى وغير العادى  ،الكلية األتعابخالل نموذ  عام لقياس 
ويتف التعبير عن  الكلية، األتعابثر على مستقلة تتمثل فى المحددات ذات األوالمتغيرات ال الكلية لعملية المراجعة األتعاب
 نموذ .ال منجزء غير المفسر وهو النحدار غير العادية ببواقى نموذ  اإل األتعاب

 

لجدل لالمراجعة من الموضوعات التى كانت وال زالت محل  أتعابن موضوع قياس أ إلىشارة وتجدر اإل
عملية المراجعة  أتعابل تصور لنموذ  لقياس أو  وظهور 1980عام فمنذ ، ش فى العديد من الدراساتنقاالو 
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(Simunic,1980) بخالف التى تضمنها النموذ ، خرى أمتغيرات  أثرللقت الدراسات حتى وقتنا الراهن تختبر نأ
لديناميكية  مرا  طبيعيا  نظرا  أن هذا يعد أالباحث  ويرى لى. و ثير على ذلك النموذ  األأذات تأن تكون الباحثون  يتوقع
ختالف العوامل الحاكمة لتقدير إخر على بيئة مهنة المراجعة، كذلك آ إلىات التى تلرأ من وقت دالمحد أوالعوامل 
المخاطر المرتبلة به تعد من  ومستوى ن حجف العميل أ إلىخرى. فالعديد من الدراسات تذه  أ إلىمن بيئة  األتعاب
 ) Hassan & NaserRatzinger& Köhler ;2012, ,;2013  تعاباألعلى تقدير  التأثيروامل ذات ف العىهأ 
)Lim& Simnett,2014  خرون أبينما يرى)Thinggaard & Kiertzner,2008( أتعابن العمالء يدفعون أ 
ذهبت دراسات  ان  األخرعلى الجو  .تع به هذه المكات  من سمعه جيدةكبر لمكات  المراجعة الكبرى بسب  ماتتمأ
صدور قوانين منظمة للمهنة مثل قانون  أوعلى سبيل المثال قواعد الحوكمة،  –وقواعد جديدةقوانين ستحداث إن أ إلى

SOX عملية المراجعة أتعابمعنوى على ثير أت له  -بالواليات المتحدة االمريكية( Gul & Goodwin,2010; 
Carcello et al., 2011; Karim et al., 2016) . 

 

وتعىىىىىدد  ،خىىىىىرى أ إلىىىىىىوالتىىىىىى تختلىىىىىف مىىىىىن بيئىىىىىة  ،األتعىىىىىابهميىىىىىة التعىىىىىرف علىىىىىى العوامىىىىىل المىىىىىؤثرة فىىىىىى تحديىىىىىد أل ونظىىىىىرا  
 (: 1رقف )الجدول  الدراسات فىنه يمكن تلخي  بع  تلك إفالدراسات فى هذا الشأن 

 نتائج الدراسة عينة الدراسة هدف الدراسة الباحث
 
Yatim, et al.,2006 

 

 أتعىىىىىىىىىابالعالقىىىىىىىىىة بىىىىىىىىىين  دراسىىىىىىىىىة
سىىىىىىىىىىتقالل المراجىىىىىىىىىىع الخىىىىىىىىىىارجى وإ

وممارسىىىىىىىىىىىىىىىىىىات  دارةمجلىىىىىىىىىىىىىىىىىىس اإل
  حوكمة الشركات.

 

تىىىىف اسىىىىىتخدام بيانىىىىىات الشىىىىىركات 
المدرجىىىىىة فىىىىىى بورصىىىىىة ماليزيىىىىىىا 

وشىىىىىىىىىملة العينىىىىىىىىىة  2003عىىىىىىىىىام 
 شركة. 736

رتبىىىىىىىىىىىىاط ايجىىىىىىىىىىىىابى بىىىىىىىىىىىىين وجىىىىىىىىىىىود إ
عمليىىىىىىىىىىىىىىىىىىة المراجعىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب

وخبىىىىىىىىرة  دارةواسىىىىىىىىتقالل مجلىىىىىىىىس اإل
خليىىىىىىىة وعىىىىىىىدد لجنىىىىىىىة المراجعىىىىىىىة الدا

 خالل العام. هااجتماعات

 

  
Besacier & 
Schatt,2007 

 

فحىىىىىىى  العوامىىىىىىىل المىىىىىىىؤثرة فىىىىىىىى 
المراجعىىىىىىىىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىىىىىىىىابتحديىىىىىىىىىىىىىىىد 

 .الخارجية فى فرنسا

 127تىىىىىىىىىف اسىىىىىىىىىتخدام بيانىىىىىىىىىات 
شىىىىىىركة فرنسىىىىىىية مسىىىىىىجلة فىىىىىىى 

  SBF250مؤشر 

 األتعىىىىابهىىىىف العوامىىىىل الحاكمىىىىة لتحديىىىىد أ 
حجىىىىىف العميىىىىىل، مخىىىىىاطر العميىىىىىل، هىىىىىى 

 مراجعة.حجف شركة ال

 
Naser & 
Nuseibeh,2008 

فحىىىىىى  العوامىىىىىىل المىىىىىىؤثرة فىىىىىىى  
فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  األتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىابتحديىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد 

االقتصىىىىىاديات الناميىىىىىة بىىىىىالتلبي  
 .االردنية  على المملكة

شىىىىىىىىىملت الدراسىىىىىىىىىة التلبيقيىىىىىىىىىة 
جميىىىىىىىىىع الشىىىىىىىىىركات المسىىىىىىىىىجلة 
فىىىىىىىىىى بورصىىىىىىىىىة عمىىىىىىىىىان عىىىىىىىىىام 

2002. 

هىىىىىىىىىف العوامىىىىىىىىىل المىىىىىىىىىؤثرة فىىىىىىىىىى  يكىىىىىىىىىل أ  
حجىىىىىىىف العميىىىىىىىل، حجىىىىىىىف  ، هىىىىىىىىاألتعىىىىىىىاب
لمراجعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة، التخصىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مكتىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ا

الصىىىىىىناعى، درجىىىىىىة المخىىىىىىاطر ومسىىىىىىتوى 
 التعقيد فى نشاط العميل.

Al-Harshami,2008  فحىىىىىىى  العوامىىىىىىىل المىىىىىىىؤثرة فىىىىىىىى
تحديىىىىىىىىىىىىىىىد أتعىىىىىىىىىىىىىىىاب المراجعىىىىىىىىىىىىىىىة 
 الخارجية فى دولة الكويت.

تىىىف عمىىىل دراسىىىة مسىىىحيه لعىىىدد 
سىىىىت شىىىىركات مراجعىىىىة بدولىىىىىة 

 .الكويت

علىىىىىى أتعىىىىىاب  ثيرا  أكثىىىىىر العوامىىىىىل تىىىىىأ
هىىىىىىىىىىىىى حجىىىىىىىىىىىىف عمليىىىىىىىىىىىىة المراجعىىىىىىىىىىىىة 

العميىىىىىىىل، ونسىىىىىىىبة السىىىىىىىيولة، واخيىىىىىىىرا 
 نسبة الربحية.

 
Singh& Newby, 
2010 

اختبىىىىار العالقىىىىة بىىىىين جىىىىودة وظيفىىىىة 
 أتعىىىىىىىىىىىىىىىابو  ،المراجعىىىىىىىىىىىىىىىة الداخليىىىىىىىىىىىىىىىة
 عملية المراجعة الخارجية.

واعتمىىىىىدت الدراسىىىىىة علىىىىىى بيانىىىىىات 
مسىىىىىىىجلة فىىىىىىىى سىىىىىىىوق ال اتشىىىىىىىركال

المىىىىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىىىى اسىىىىىىىىىىىىىتراليا عىىىىىىىىىىىىىام 
2005. 

فىىىىىة رتبىىىىىاط بىىىىىين وظيوجىىىىىود عالقىىىىىة إ
عمليىىىىىة  أتعىىىىىابالمراجعىىىىىة الداخليىىىىىة و 
 المراجعة الخارجية.

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1772442
https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=505816
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    Alali, 2010 

واسىىىىىىىىتهدفت دراسىىىىىىىىىة العالقىىىىىىىىة بىىىىىىىىىين 
 أتعىىىىىىىىىىىابسىىىىىىىىىىىتحقاق االختيىىىىىىىىىىىارى و اإل

 عملية المراجعة.

واعتمىىىىىىىىىىدت الدراسىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىى بيانىىىىىىىىىىات 
الشىىىىىىىىركات المسىىىىىىىىجلة فىىىىىىىىى البورصىىىىىىىىة 

 إلىىىىىىىىىىىىىى2000خىىىىىىىىىىىىىالل الفتىىىىىىىىىىىىىرة مىىىىىىىىىىىىىن 
2006. 

يجىىىىىابى بىىىىىين رتبىىىىىاط إعالقىىىىىة إ يوجىىىىىد
 أتعىىىىىىىىابسىىىىىىىىتحقاقات االختياريىىىىىىىىة و اإل

 عملية المراجعة.

Redmayne et al. 
,2011 

دراسىىىىىىىىة العالقىىىىىىىىة بىىىىىىىىين الرؤيىىىىىىىىىة 
السياسىىىىىىىىىىية وجهىىىىىىىىىىد المىىىىىىىىىىراجعين 

 عملية المراجعة. أتعابو 

واعتمىىىىىىىىىىىىدت الدراسىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىى 
بيانىىىىىىىىىىىىات شىىىىىىىىىىىىركات القلىىىىىىىىىىىىاع 

 .نيوزيالندا  العام فى

ثير الرؤيىىىىىىىة السياسىىىىىىىية علىىىىىىىى أتىىىىىىى
عمليىىىىىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىىىىىابكىىىىىىىىىىىىال  مىىىىىىىىىىىىن 
والجهىىىىد المبىىىىذول مىىىىن  ،المراجعىىىىة

 ن.جان  المراجعي
 

Wang & 
Yang,2011 

عمليىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىابفحىىىىىىىى  العالقىىىىىىىىة بىىىىىىىىين 
 دارةالت اإلأو ومحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى ،المراجعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
 ضاعها فى الشركات.أو لتحصين 

وتىىىىىىىف اسىىىىىىىتخدام مالحظىىىىىىىات عىىىىىىىن 
شىىىىىركة خىىىىىالل الفتىىىىىرة مىىىىىن  2510
 .2004 إلى 2000عام 

رتبىىىىىىىىاط ايجىىىىىىىىابى إوجىىىىىىىىود عالقىىىىىىىىة 
عمليىىىىىىىىة المراجعىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىاببىىىىىىىىين 
لتحصىىىىىىىىىىىىىىىىين  دارةالت اإلو أومحىىىىىىىىىىىىىىىى
 المنشأة إدارةضاعها فى أو 

 
 
Calderon et 
al. ,2012 

أثىىىىىر وقامىىىىىت الدراسىىىىىة علىىىىىى فحىىىىى  
نظمىىىىىىىىىىىة جوانىىىىىىىىىىى  القصىىىىىىىىىىىور فىىىىىىىىىىىى أ

الرقابىىىىىىة الداخليىىىىىىة السىىىىىىاب  تحديىىىىىىدها 
 أتعىىىىابالماضىىىىية علىىىىى  فىىىىى الفتىىىىرات
 .عملية المراجعة

تىىىىىىىىىىىىىف االعتمىىىىىىىىىىىىىىاد علىىىىىىىىىىىىىىى اجىىىىىىىىىىىىىىراءات 
المراجعىىىىىىىة التحليليىىىىىىىة فىىىىىىىى الحصىىىىىىىول 

ات عىىىىىىىن نقىىىىىىىاط الضىىىىىىىعف علىىىىىىىى بيانىىىىىىى
الجوهريىىىىىىىىىىىىة عىىىىىىىىىىىىن عشىىىىىىىىىىىىر شىىىىىىىىىىىىركات 

حتىىىىى  2004خىىىىالل الفتىىىىرة مىىىىن عىىىىام 
2009. 

عمليىىىىىىىىىىة المراجعىىىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىىىاب 
تتىىىاثر بشىىىىدة بجوانىىىى  القصىىىىور 
الجىىىىوهرى فىىىىىى انظمىىىىة الرقابىىىىىة 
الداخليىىىىىىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىىىىىىى الفتىىىىىىىىىىىىىىىرات 

 السابقة.
 
 
Suryanto,2014 

اسىىىىتهدفت الدراسىىىىىة فحىىىى  تىىىىىأثير خصىىىىىا   
العميىىىىىىىىىىىىىل، وكىىىىىىىىىىىىىذلك خصىىىىىىىىىىىىىا   المراجىىىىىىىىىىىىىع 

رتبىىىىىىىاط علىىىىىىىى خصىىىىىىىا   اإل إلىىىىىىىىافة باالضىىىىىىى
عمليىىىىة المراجعىىىىة. كىىىىذلك دراسىىىىة أثىىىىر  أتعىىىىاب
المراجعىىىىىىىىة علىىىىىىىىى مخىىىىىىىىاطر الرقابىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىاب

 ومنع الغا.
 

وتىىىىىىىىىف جمىىىىىىىىىع البيانىىىىىىىىىات مىىىىىىىىىن خىىىىىىىىىالل 
مىىىىىىىىىىراجعين  إلىىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىىتبيان موجهىىىىىىىىىىة 

يعملىىىىىىون فىىىىىىي مكاتىىىىىى  محاسىىىىىىبة فىىىىىىى 
، باليمبىىىىىىانا وجىىىىىىامبي. اقلىىىىىىيف المبىىىىىىونا

 إلىىىىىىىىىىىىىى بدولىىىىىىىىىىىىة اندونسىىىىىىىىىىىىىيا واسىىىىىىىىىىىىىتنادا  
 اللبقية. المعاينة

أن خصىىىىىىىىىا   كىىىىىىىىىال مىىىىىىىىىن العميىىىىىىىىىل  
 رتبىىىىىىىىىىىىىىىىىاط،اإلوطبيعىىىىىىىىىىىىىىىىىة مراجىىىىىىىىىىىىىىىىىع الو 

عوامىىىىىل مهيمنىىىىىة ولهىىىىىا تىىىىىاثير معنىىىىىوى 
. عمليىىىىىىىىىىة المراجعىىىىىىىىىىة أتعىىىىىىىىىىابعلىىىىىىىىىىى 

 أتعىىىىىىىىابوتظهىىىىىىىىر النتىىىىىىىىا ا أيضىىىىىىىىا أن 
عمليىىىىىىىة المراجعىىىىىىىة لهىىىىىىىا تىىىىىىىأثير علىىىىىىىى 

ومنىىىىىىىىع كىىىىىىىىال  مىىىىىىىىن مخىىىىىىىىاطر الرقابىىىىىىىىة 
 .الغا

 
 
Baldacchino et 
al. ,2014 

 هىىىىىىىىىو سىىىىىىىىىةمىىىىىىىىىن الدراالهىىىىىىىىىدف الر يسىىىىىىىىىي 
  مىىىىىن العوامىىىىىل التىىىىىي تىىىىىؤثر علىىىىىى قىىىىىالتح
المراجعىىىىة الخارجيىىىىة فىىىىي ماللىىىىا.  أتعىىىىاب

ويشىىىىىمل ذلىىىىىك تقيىىىىىيف مىىىىىا إذا كىىىىىان حجىىىىىف 
وهىىىىىىىىىىى -العميىىىىىىىىىل وتعقيىىىىىىىىىىده ومخىىىىىىىىىاطره، 

تهىىىىىىىا دراسىىىىىىىات سىىىىىىىابقة فىىىىىىىى تناولعوامىىىىىىىل 
تنلبىىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىىى بيئىىىىىىىىىىة  -إالطىىىىىىىىىىارهىىىىىىىىىىذا 

الشىىىىىىىركات فىىىىىىىى ماللىىىىىىىة، ومىىىىىىىاهو تىىىىىىىاثير 
احىىىىىىىدى شىىىىىىىركات  إلىىىىىىىىنتمىىىىىىىاء المراجىىىىىىىع إ

 أتعىىىىىابعلىىىىىى . (N4)عىىىىىة الكبىىىىىرى المراج
 عملية المراجعة.

تىىىىىىىف اسىىىىىىىتخدام نمىىىىىىىوذ  االنحىىىىىىىدار 
تىىىىىىأثير العوامىىىىىىل  المتعىىىىىىدد لدراسىىىىىىة
عمليىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىابالمسىىىىىىىىتقلة علىىىىىىىىى 

المراجعىىىىىىىىة لعينىىىىىىىىة مىىىىىىىىن عمليىىىىىىىىات 
مراجعىىىىىىة الحسىىىىىىابات المنفىىىىىىذة فىىىىىىي 
سىىىىىىوق مراجعىىىىىىة الحسىىىىىىابات. وتىىىىىىف 
اجىىىىىىىراء مقىىىىىىىابالت مىىىىىىىع اصىىىىىىىحاب 
مكاتىىىىىىىىىىى  المراجعىىىىىىىىىىىة السىىىىىىىىىىىتكمال 

 ات.بع  البيان

المراجعىىىىىىىىىىىىىة الخارجيىىىىىىىىىىىىىة  أتعىىىىىىىىىىىىىاب
تىىىىىىىأثر بشىىىىىىىكل كبيىىىىىىىر بعىىىىىىىدد مىىىىىىىن ت

 بالعميىىىىىىىىل مثىىىىىىىىلبط تالعوامىىىىىىىىل تىىىىىىىىر 
الحجىىىىىىىىىىىف، التعقيىىىىىىىىىىىد، المخىىىىىىىىىىىىاطر، 

 إلىىىىىىىىباإلضىىىىىىىافة  الملكيىىىىىىىة.تركىىىىىىىز 
م عمليىىىىىىىىىىىىىىة ذلىىىىىىىىىىىىىىك فىىىىىىىىىىىىىىان رسىىىىىىىىىىىىىىو 
 ايجابيىىىىىا بانتمىىىىىاءالمراجعىىىىىة تىىىىىرتبط 

 احىىىىىىىىىدى إلىىىىىىىىىالمراجعىىىىىىىىىة  مكتىىىىىىىى 
الشىىىىىىىركات االربعىىىىىىىة الكبىىىىىىىرى فىىىىىىىى 

 مجال المراجعة.

ارتفىىىىىىىىىىىىىاع مسىىىىىىىىىىىىىتوى جىىىىىىىىىىىىىودة عمليىىىىىىىىىىىىىة اعتمىىىىىىىىىىىىىدت الدراسىىىىىىىىىىىىىة علىىىىىىىىىىىىىى للقىىىىىىىىىىت الدراسىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىن ظىىىىىىىىىىاهرة ارتفىىىىىىىىىىاع نوا 
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Khan & Haq 
,2015 

عمليىىىىىة المراجعىىىىىة فىىىىىى باكسىىىىىتان فىىىىىى  أتعىىىىىاب
لىىىىىة لالجابىىىىىة عىىىىىن تسىىىىىاؤل هىىىىىل ان هىىىىىذا أو مح

تهديىىىىد يمثىىىىل  األتعىىىىاباالرتفىىىىاع فىىىىى مسىىىىتوى 
السىىىىىتقالل المىىىىىراجعين وهىىىىىل لىىىىىه تىىىىىاثير علىىىىىى 

 جودة عملية المراجعة 

شىىىىىىىىىىركة  150بيانىىىىىىىىىىات عىىىىىىىىىىن 
مىىىىال فىىىىى مدرجىىىىة فىىىىى سىىىىوق ال

باكسىىىىىىىىىتان عىىىىىىىىىن الفتىىىىىىىىىرة مىىىىىىىىىن 
 2011 إلى 2007

المراجعىىىىىىىىة هىىىىىىىىىى المحىىىىىىىىىرك الر يسىىىىىىىىىى 
وان  األتعىىىىىىىىابفىىىىىىىىى ارتفىىىىىىىىاع مسىىىىىىىىتوى 

هىىىىىىىىىىذا االرتفىىىىىىىىىىاع لىىىىىىىىىىف يكىىىىىىىىىىن بهىىىىىىىىىىدف 
السىىىىىىىىىىىلبى علىىىىىىىىىىىى اسىىىىىىىىىىىتقالل  التىىىىىىىىىىىأثير

 المراجعيين فى باكستان.
 
 
Naser &  
Hassan, 2016 

التعىىىىىىىرف علىىىىىىىى الدراسىىىىىىىة  اسىىىىىىىتهدفت
 التىىىىىىىي تىىىىىىىؤثرالمحىىىىىىىددات األساسىىىىىىىية 

المراجعىىىىىىىة الخارجيىىىىىىىة  أتعىىىىىىىابعلىىىىىىىى 
للشىىىىىىىركات غيىىىىىىىر الماليىىىىىىىة اإلماراتيىىىىىىىة 

 المدرجة في سوق دبي المالي.
 

جمىىىىىىىع البيانىىىىىىىات المسىىىىىىىتخدمة  تىىىىىىىف
فىىىىي هىىىىذه الدراسىىىىة بشىىىىكل ر يسىىىىي 
مىىىىىىىىىىن التقىىىىىىىىىىارير السىىىىىىىىىىنوية لعىىىىىىىىىىىام 

وتقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارير حوكمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة  2011
الشىىىىىىىىىىىىىىىىىركات الصىىىىىىىىىىىىىىىىىادرة عىىىىىىىىىىىىىىىىىن 
الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىركات غيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر الماليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

بورصىىىىىة االماراتيىىىىىة المدرجىىىىىة فىىىىىي 
 . دبى

رتبىىىىاط جىىىىوهرى وإيجىىىىابي بىىىىين وجىىىىود إ
مىىىىىىىن حجىىىىىىىف  المراجعىىىىىىىة وكىىىىىىىل أتعىىىىىىىاب

الشىىىىىىىىىىىىىركات ومتغيىىىىىىىىىىىىىىرات اسىىىىىىىىىىىىىىتقاللية 
لمراجعىىىىىىىىة. وكشىىىىىىىىفت النتىىىىىىىىا ا لجنىىىىىىىىة ا

المراجعىىىىىىىىىىىىىىىة ال  أتعىىىىىىىىىىىىىىىابأيضىىىىىىىىىىىىىىىا أن 
تىىىىىىىرتبط بشىىىىىىىكل جىىىىىىىوهرى مىىىىىىىع ربحيىىىىىىىة 
الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىركة، والمخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاطر، ونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوع 

 المراجعىىىىىة،الصىىىىىناعة، وحجىىىىىف شىىىىىركة 
 والتاخر فى تقديف تقرير المراجعة.

 

 
 
Soedaryono, 
2017 

واسىىىىىىىىىتهدفت الدراسىىىىىىىىىة التعىىىىىىىىىرف 
اعتمىىىىىىىىىىاد تلبيىىىىىىىىىى   أثىىىىىىىىىىرعلىىىىىىىىىىى 

ة الدوليىىىىمعىىىىايير التقىىىىارير الماليىىىىة 
فىىىىىىىى اندونيسىىىىىىىيا علىىىىىىىى العالقىىىىىىىىة 

عمليىىىىىىىة المراجعىىىىىىىة  أتعىىىىىىىاببىىىىىىىين 
 وجودة عملية المراجعة.

الشىىىىركات  وتىىىىف اسىىىىتخدام بيانىىىىات
 إلىىىىىىىىى 2011الفتىىىىىىىىرة مىىىىىىىىن  عىىىىىىىىن
 واعتمىىىىىىىىىىىىىىىدت الدراسىىىىىىىىىىىىىىىة، 2015

علىىىىىىىىىىىىىىىى االنحىىىىىىىىىىىىىىىدار الخلىىىىىىىىىىىىىىىي 
الختبىىىىىىىىار العالقىىىىىىىىة االفتراضىىىىىىىىية 
باسىىىىىتخدام االسىىىىىتحقاق التقىىىىىدير  

 كمؤشر لجودة التدقي .
 

ذات داللىىىىة  عىىىىدم وجىىىىود عالقىىىىة 
 أتعىىىىىىىىىىىىىىىىىىابإحصىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ية بىىىىىىىىىىىىىىىىىىين 
 العاديىىىىىة وجىىىىىودةالمراجعىىىىىة غيىىىىىر 

عمليىىىىة المراجعىىىىة  فىىىىي فتىىىىرة مىىىىىا 
المعىىىىىىايير الدوليىىىىىىة تلبيىىىىىى  قبىىىىىىل 

إلعىىىىىداد التقىىىىىارير الماليىىىىىة. بينمىىىىىا 
 العالقىىىىىىىىىىة إلىىىىىىىىىىىتحولىىىىىىىىىىت تلىىىىىىىىىىك 

عالقىىىىىىىة إيجابيىىىىىىىة فىىىىىىىي فتىىىىىىىرة مىىىىىىىا 
بعىىىىىىد تلبيىىىىىى  المعىىىىىىايير الدوليىىىىىىة 

 للتقارير المالية.
    

 ( 1جدول رقم )
 وفقا للدراسات السابقة. المراجعة أتعابامل المؤثرة فى تحديد لعو ا

عملية  أتعابعلى  ثيرا  أكثر تتحديد العوامل األ إلى يهاسعالسابقة الدراسات  من عرضيتض  و 
عوامل  إلىن هذه العوامل يمكن تصنيفها أ إال ،ختالف هذه الدراسات حول هذه العواملورغف إ .المراجعة

ترتبط بالمستجدات فى عوامل ذلك إلى  المراجع، يضافخرى ترتبط بخصا   أو  ،لترتبط بخصا   العمي
داء كذلك الضوابط المنظمة أل ،لتزام بقواعد الحوكمةاإل إلىخيرة نة األو مثل السعى فى اآل ،عمالبيئة األ

 خرى. أ إلىمهنة المراجعة والتى تختلف من دولة 
 

 (Bradbury& Redmayne, 2014; Chariri et al.,2017)ويالح  فى تلك الدراسات 
عنها كميا  نظرا ختالفها فى التعبير ، وإالعميل تشكل خصا  العوامل التى عدد أهمية و  حول تباينها

المحددة لخصا   العميل  العوامل ن هناك قاسف مشترك ألهفأالعوامل. غير لصعوبة القياس المباشر لهذه 

http://www.emeraldinsight.com/author/Naser%2C+Kamal
http://www.emeraldinsight.com/author/Hassan%2C+Yousef+Mohammad
http://www.emeraldinsight.com/author/Hassan%2C+Yousef+Mohammad


 - 551 - 

 AL-Mutairi et)  النشاط الخاص به ةبحية العميل وكفاءر و ،  جف العميل، درجة تعقد نشاطةحفى يتمثل 
al.,2017) 
  
قد و  .عملية المراجعة أتعابفى تحديد  ينجمع عليها الباحثأالعوامل التى  أكثر العميل منحجف ويعد 

 عملية المراجعة.  أتعابمن  %70ن هذا العامل يفسر أ إلى (Hay et al., 2006)ات الدراسإحدى  تذهب
 ويرى البع . حجف المبيعات أو، األصولم مجموع ستخداإب العميل عموما   عن حجفير ويتف التعب

(Carson et al., 2004 ) حيث يرى عملية المراجعة أتعاببين حجف العميل و  العالقة خليةعدم .
مكانيات إللنتيجة  ،التكاليفن مكات  المراجعة الكبرى تستليع تحقي  وفورات فى أ هذا الرأىصحاب أ

تتحق  تلك  وال .الحجففى عند التعاقد مع عمالء كبار  خاصة ،وحجف اعمال مثل هذه المكات  فعةالمرت
 .عند تعاقد هؤالء العمالء مع مكات  مراجعة صغيرة الحجفالوفورات 
 

تؤثر درجة كمتغير وحيد فى تقدير األتعاب، حيث عتماد فقط على حجف العميل يمكن اإل نه الأغير 
عملية  أتعابوبالتالي ينعكس ذلك على  ،المللوبة لعملية المراجعةساعات العلى عدد ل العمي عمليات تعقيد

 التابعة،ستخدمت العديد من المقاييس للتعبير عن درجة تعقيد العميل مثل عدد الشركات إوقد  المراجعة.
العميل، عدد  االنشلة التى يمارسها ، طبيعيةاألصول جمالىإ إلىجنبية أفروع المملوكة فى  األصولنسبة 

 ,Chan, et al. ,1993; Hay et al.  2006; Simunic )البنود داخل بع  االرصدة الهامة 
1980) . 

 

 ،مايتلل  خبرات عالية من جان  المراجع والمساعدين غالبا   فى نشاط العميل درجة التعقيد زيادةو 
بالجودة  مهمة الداء آل وذلك  راجعةعملية الم أتعابعلى  التالىبو  ،ينعكس على تكلفة عملية المراجعة مما

لى عدم جودة العميل يعد مؤشر عنشاط تتناس  مع درجة تعقيد  األتعابن عدم وجود زيادة فى أالمنشودة. و 
ابل تعقيد عمليات العميل تكون مق األتعابة فى و ن العالبأن البع  يرى كثر من ذلك أواأل .عملية المراجعة

مكانيات إعنها فى مكات  المراجعة الصغرى نظرا لتمتع المكات  الكبرى بقل فى مكات  المراجعة الكبرى أ
 .(Hassan & Naser,2013; Walther et al.,2015)   الصغرى شرية تفوق مكات  المراجعة فنية وب

 

مثل مستوى الربحية  ،خرى ألديد من العوامل االعوامل السابقة المرتبلة بالعميل الع إلىيضاف 
 أتعابثيرها على أختلفت الدراسات حول توهى عوامل إ .مو المتوقع فى نشاطهومستوى الن ،للعميل

للعميل  ةرتفاع مستوى الربحية ومعدالت النمو المتوقعإن يرى أ (Krauβ et al.,2015)المراجعين فالبع  
ف حجفى رتفاع هذه المؤشرات يكون ناتا من زيادة إن أ ، ومبررهف فى ذلكاألتعابزيادة مستوى  إلىيؤدى 

حقيقة هذه  إلىطمئان ختبارات لإلأحجام العينات ومدى اإل يتلل  هذا من المراجع زيادةعمليات المنشأة و 
 أتعابن مقدرة العميل على دفع نرتفاع مستوى الربحية يعنى ضمإن األخر فإجان  وعلى ال .ةالنمو من وهمي

 .ةتفعمر 
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طمئنان إ يرسل إشارةالمؤشرات رتفاع هذه إ أن (Lim & Simnett, 2014) بينما يرى البع  
رتفاع حيث يعنى إ ،نخفاض مخاطر التقاضىإ إلىضافة باإل ،للمراجع حول قدرة المنشأة على االستمرار

يمكن للمراجع  التالىب. و للمسا لة هتعرضالمخاطر مع المراجع حال قدرة العميل على تحمل  األربا مستوى 
 ه. أتعابن يخف  من أ
 

لدى المنشأة قد يدفع  األربا مستوى  رتفاع أكثر واقعية حيث أن إل و اه األتجن اإلأويرى الباحث 
ت ان هذه المنشإلى ذلك فإضافة باإل .رتفاعحقيقة هذا اإلعمال المراجعة للتيقن من أ التوسع فى  إلىالمراجع 
 .مر بهاقتصادية سيئة تإلظروف  ةمراعا األتعابيتوافر لديها دافع للضغط على المراجع لخف  مستوى  ال

، األربا نصي  السهف من  األصول، أو جمالىإ إلىويمكن التعبير عن مستوى الربحية بنسبة صافى الرب  
 .المبيعات السنويةستخدام معدل التغير فى إنمو المنشأة بكذلك يمكن التعبير عن 

 

 خدماتلى حد كبير مع مقابل الإيرى الباحث أن مقابل خدمة المراجعة يتشابة  ،سب  فضال  عما
 من رتباطه بنظرية العرض واللل  من ناحية، وخصا   كال  سواق من حيث إلة فى األو اخرى المتداأل

عملية  أتعابفى مجال تحديد  العديد من الدراسات تتناولخرى. لذلك فقد أالعميل والمراجع من ناحية 
  .وثي  بخصا   المراجعبشكل   ترتبطالتى تعاب و ألذات التأثير على اعوامل ال ، العديد منالمراجعة

 

 همهامن أ خرى ولكن هناك مجموعة مشتركة من هذه العوامل، أ إلىالعوامل من دراسة وتتباين تلك 
 Liu, 2017; Higgs)سات االدر بع  وقد صنفت  للمراجع،، والتخص  الصناعى حجف مكت  المراجعة

& Skantz, 2006; Asthana and Boone, 2012; Basioudis and Francis, 2007)   مكات
وذلك  . سب  مابخالف  خرى أو رتباط بمكات  دولية، إمحلية ذات  ومكات  كبرى ، دوليةمكات   إلىالمراجعة 
 (Big 4)الدولية ن المكات  أ إلىالدراسات  تلكنتهت إو . عابثر حجف مكت  المراجعة على األتأة عند دراس
حسابات ال ىبمراجع ضامية مقارنةإ أتعاب أوة و الالمرتبلة بمكات  دولية تحصل على عالمحلية  والمكات 

ن هذه المكات  قادرة أ :لىو األ األتعابفى  جد وجهتى نظر لتبرير تلك الزيادةويو  .من غير تلك المكات 
ن أفترى  :ما الثانيةأ .(Kim et al. 2010; Rusmin, 2010)جودة  أكثرعلى تقديف خدمات مراجعة 
مين ضد مخاطر التقاضى التى قد تضر أكت فى تلك المكات  الكبرى  اجعينللمر  ةو العمالء يقدمون تلك العال
ن الدراسات أجمعت على إسباب فومهما كانت األ .(Knechel et al. ,2012بسمعة هذه المكات  الكبرى 

 .األتعابالعوامل التى تدخل فى تحديد  أحد ن حجف مكت  المراجعة هوأ
 

على  التأثيرحد العوامل الهامة ذات يعد أى للمراجع التخص  الصناع نإف سب  ما إلىضافة باإل
المراجع المتخص  صناعيا  لديه فهف متعم  حول خلر الصناعة التى يتخص  ف .عملية المراجعة أتعاب
لعمل المراجع  التخليط  عند ،القدرة على تقييف كامل للمخاطر المحتملة من قبل عمالء المراجعة هولدي ،فيها

 التالىبو  .تحسين جودة عملية المراجعة إلىمر الذى يؤدى األ ،بناء الحكف المهنىبمايساعد فى عملية 
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من جان  المراجع  األتعابتخ ي   مكانيةإترتفع  التزامن مع ذلكبو  ،التقاضىتنخف  مخاطر 
(Moroney and Carey, 2011; Sinchuen and Phapruke, 2010).  

  
ها من الموضوعات أتعاببجودة المراجعة الخارجية و  تعد حوكمة الشركات وعالقتهافضال  عما سب  

 Karim et)خيرة فالعديد من الدراسات     نه األو هتمام من جان  الباحثين فى اآلإ التى لقت 
al.,2016;Abbass & Aleqab,2013; Wu,2012)   ابى بين يجإرتباط إن هناك عالقة أ تضحأو

ن البيئة الرقابية الجيدة فى ظل تلبي  حيث أ .المراجعة لتزام بها وجودة عمليةتلبي  قواعد الحوكمة واإل
عملية المراجعة،  أتعابنخفاض على إلمما يؤثر بابالعميل قواعد الحوكمة تخف  من المخاطر المرتبلة 

ن أتجاه يرى بإ إلى (Kasim,et al., 2016; Chung & wynn,2014)فى حين ذه  بع  الباحثين 
 إلىالحوكمة يزيد من حرصها على جودة خدمة المراجعة الخارجية ممايؤدى دارات الشركات بقواعد إلتزام إ
 .التى يقبلها العمالء عملية المراجعة أتعابرتفاع إ
 

ال إ ،عملية المراجعة أتعابلتزام بقواعد الحوكمة على ثير اإلالدراسات حول إتجاه تأ ا اتباين نتورغف 
، عملية المراجعة أتعابذا المتغير فى نموذ  تقدير همية تضمين هوجهة نظر الباحث أ ن هذا يعنى من أ

  حدث الدراسات فى هذا الخصوصأنتهت اليه ى مع ما إألى التواف  فى الر إويميل الباحث فى ذلك 
(Farooq, et al.,2018) لى زيادة اللل  على جودة التقارير إيؤدى   دارةن جودة تشكيل مجالس اإللى أإ

بينما فعالية  ،تعاباألل  على جودة عملية المراجعة والذى ينعكس بالزيادة على زيادة الل التالىالمالية، وب
إشارة إيجابية للمراجع عن ل ارسإلى زيادة الموثوقية فى التقارير المالية، و إلجان المراجعة الداخلية يؤدى دور 
 عملية المراجعة. أتعابتبرر تخ ي   العميل

 

الكلية لعملية  األتعابها على تناولالعوامل المختلفة الساب  ثير على ما تقدم، يتض  تباين تأوبناء 
 أثرختالف بيئة الدراسة التى طبقت فيها. لذلك سوف يختبر الباحث من خالل الدراسة التلبيقة إالمراجعة، ب

  ثير توقيت الللأمثل ت ،الكلية األتعابثيرها على يعتقد بتأخرى ألى عوامل إضافة تلك العوامل السابقة، باإل
وذلك بهدف . المالية للعمالء السنةنتهاء إتباين تاريخ ل عة فى البيئة المصرية، نظرا  على عمليات المراج

دية بشقيها غير العا األتعابالكلية فى البيئة المصرية، كمنلل  لقياس  تعابتحديد العوامل الحاكمة لأل
 األتعاب. وسوف يتف التعامل مع تلك نها تمثل متغير ر يسى من متغيرات الدراسةأالموج  والسال . حيث 

لى: بوصفها متغير تابع عند و األ بصفتينمن الدراسة  التالىغير العادية بشقيها الموج  والسال ، فى الجزء 
: بوصفها متغير مستقل عند غير العادية. والثانية األتعابعلى  األربا  إدارةتجاة  دارةدوافع اإل أثردراسة 
  ملية المراجعة.ثرها على جودة عدراسة أ

 
 القسم الرابع

 المحتملة على أتعاب عملية المراجعة وأثرهادوافع الإدارة تجاه إدارة الأرباح 
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سىالي  واللىرق سىواء من خالل العديد من األ ،األربا  إدارةهدافها المرتبلة بتحقي  أ  إلى دارةاإلتسعى 

 تهوالتىى سىاهف فىى تحقيقهىا ماتضىمن ،  Accrual Managementاالسىتحقاقات  إدارةكىان ذلىك مىن خىالل 
 إدارةبىىمىىن خىىالل مايسىىمى  أو ،المعىىايير المحاسىىبية مىىن مرونىىة فىىى االختيىىار بىىين بىىدا ل المعالجىىة المحاسىىبية

هىدافها أ ت بغىرض تحقيى  داراتسىتخدمها اإل أداة  وهىى  Real Earning Managementالحقيقيىة  األربىا 
 ،دارةاإلسىىتثمارية التىىى تتخىىذها إلمىن خىىالل القىىرارات التشىىغيلية وا تشىىكيل رقىىف الىىرب  المحاسىىبى إعىىادةالمرتبلىة ب
نعكىاس علىى يرها من القرارات التى يكىون لهىا إوغ األصولحالل توقيت إ أول توقيت عملية الصيانة مثل تعدي

 صافى الرب  المحاسبى.
 

افع الداخليىىة مىىا تتبنىىاه ويقصىىد بالىىدو  ،بىىين الىىدوافع الداخليىىة والخارجيىىة األربىىا  إدارةوتتبىىاين الىىدوافع نحىىو 
خفىى   أو، دارةاإلهىىدافها سىىواء كانىىت مرتبلىىة بىىالحوافز التىىى تحصىىل عليهىىا تلىىك مىىن آليىىات لتحقيىى  أ  دارةاإل

مىىا أ. (Nurdiniah&Herlina,2015)بىىرام عقىىود تمويىىل مىىع جهىىات معينىىة إ أوالتكىىاليف السياسىىية والتنظيميىىة 
االقتصىادى والسياسىى المبىاد  المحاسىبية وطبيعىة المنىاخ  الدوافع الخارجية فهى تتمثل فى المرونة فىى تلبيى 

 Ferri et al., 2017) .)الرقابية نظمات المهنية والهيئات غياب متللبات الم خيرا  واالجتماعى وأ
 

ك يتحر عن يكون هو المسئول  ،ن يحركها دافع معينأمن الممارسات البشرية البد  أىن أمن البديهى 
هى دوافع  :لىو مجموعتين األ إلىوفى هذا السياق يمكن تصنيف تلك الدوافع  .السلوك لتحقي  هدف محدد
ثير على متخذى القرار الذين أحداث تإفهى دوافع ترتبط ب :ما الثانيةأ ،دارةترتبط بتحقي  نفع خاص لإل

ظهار تلك المعلومات من خالل إ ،يعتمدون على المعلومات المحاسبية التى تحتويها التقارير المالية
 ضاع.و ضاع المالية بالمنشأة بصورة مختلفة عن حقيقة تلك األو لأل

 

 توثيقهىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىى العديىىىىىىىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىىىىىىىن الدراسىىىىىىىىىىىىىىىاتوالتىىىىىىىىىىىىىىىى تىىىىىىىىىىىىىىىف  وقىىىىىىىىىىىىىىد تعىىىىىىىىىىىىىىىددت تلىىىىىىىىىىىىىىىك الىىىىىىىىىىىىىىدوافع 
(Goel,2018;Nurdiniah&Herlina,2015)،   (، ويمكىىىىىىن تصىىىىىىنيف 2006ابىىىىىىرا يف،  ;2001مجاهىىىىىىد .)

 مجموعات هى:  ثالثتجاة تلك الممارسات فى  دارةاإلدوافع 
 

وهىىىى  سياسىىىية.دوافىىىع  أو: ويللىىى  عليهىىا فىىىى بعىىى  االحيىىىان دوافىىع تنظيميىىىة وسياسىىىيةدوافىىع تشىىىريعية 
ن قناعىىىة بىىىأ دارةاإلوذلىىىك عنىىىدما يكىىىون لىىىدى  ،السياسىىىية أوالتشىىىريعية  أوتسىىىتهدف خفىىى  التكىىىاليف التنظيميىىىة 

 ة متخىىىىىىىىذى القىىىىىىىىرارات السياسىىىىىىىىي أوسىىىىىىىىوف تىىىىىىىىؤثر علىىىىىىىىى قىىىىىىىىرارات واضىىىىىىىىعى التشىىىىىىىىريعات  ةالمعلنىىىىىىىى األربىىىىىىىىا 
كمىىىا فىىىى  ،رباحهىىىا للحصىىىول علىىىى دعىىىف حكىىىومىدارات الشىىىركات لتخ ىىىي  أإتسىىىعى  لىىىذلك  .(2008عيسىىىى،)
جيىل أتحيىان ألفىى بعى  ا األربىا  إدارةالهىدف مىن  وقد يكون  .جتماعىإلمؤسسات التى يرتبط نشاطها بدور ا
 تخ ي  المدفوعات الضريبية. أو
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ة سىىاس لصىىياغأوخاصىىة المتعلقىىة بصىىافى الىىرب  كتسىىتخدم المعلومىىات المحاسىىبية حيىىث  :دوافىىع تعاقديىىة
 إدارةتجىاة  دارةاإليجىاد حىافز قىوى لىدى إ إلىىويىؤدى هىذا  ،صحاب المصىال أالعديد من تعاقدات الشركات مع 

ل و اتلك التعاقىدات العقىود الخاصىة بىالقروض والتىى تحىل :لو والنوع األفى االتجاة الذى يعظف منافعها.  األربا 
والنىىوع  .بالشىركة مىىع متللبىات التعاقىىد علىى تلىىك القىروضة رقىىام الىرب  الخاصىىأن تتوافى  أوهىى بصىىدده  دارةاإل
والىذى  ،ساسى علىى صىافى الىدخل المحاسىبىأتعتمد بشكل  والتى اإلدارةفات أمن التعاقدات يرتبط بمك :الثانى

 نحو زيادة صافى الدخل المحاسبى بغرض تعظيف منافعها الذاتية. دارةيشكل دافع جوهرى لإل
 

يعتمىىد عليىىه  هامىىا   المعلومىات المحاسىىبية المنشىىورة مصىدرا  تشىىكل حيىىث : س المىالرأ دوافىع تتعلىى  بسىىوق 
علىى  التىأثيرلىة و امح إلىى دارةاإلمر قىد يىدفع أ ذمن قبل المستثمرين الحاليين والمرتقبين عند اتخاذ قراراتهف. وه

علىى  التىأثيربهىدف  لىامؤشرات التحليىل المىلة التواف  مع توقعات و و امن خالل مح ،المستثمرين قرارات هؤالء
. وقىىد تلجىىأ بعىى  العىىام كتتىىابراق ماليىىة لإلأو سىىتعداد المنشىىأة للىىر  إخاصىىة عنىىد  ،سىىهفسىىعار األألهف يتقيمىى

تنظيىىىىف القىىىىوا ف الماليىىىىة مىىىىن الخسىىىىا ر مىىىىن خىىىىالل تحميىىىىل سىىىىنوات الخسىىىىا ر بمعظىىىىف  إلىىىىىالشىىىىركات الخاسىىىىرة 
ويكىىون ذلىىك متىىزامن مىىع تغييىىر  ،(Big Bath)يىىة الغسىىيل الكبيىىر المصىىروفات غيىىر العاديىىة ميمىىا يعىىرف بعمل

داء ألفىىى ا ا  الجديىىدة حققىىت تلىىور  دارةاإلن أوااليعىىاز بىى األربىىا السىىابقة حتىىى تظهىىر تحسىىن وهمىىى فىىى  دارةاإل
 .(Young, A., 2018; Vorst,2016) جدد جذب مستثمرين أووذلك لالبقاء على المساهمين الحاليين 

 

تتخىىذ العديىىد مىىن  -األربىىا  إدارةخىىتالف دوافعهىىا نحىىو علىىى إ-دارات الشىىركات إ نسىىب  يتضىى  أ وممىىا
والتىىى  ،المحىىدده سىىلفا  ها هىىدافالتشىىغيلية حتىىى تتوافىى  أرقىىام الىىرب  المحاسىىبى مىىع أ  أوسىىواء المحاسىىبية  ،القىىرارات

ذلىىك لتحقيىى  العديىىد مىىن الضىىغوط  دارةاإلوتمىىارس  ،تتوافىى  فىىى الغالىى  االعىىف مىىع توقعىىات المحللىىين المىىاليين
 المراجعىىىةليهىىىا معىىىايير مهنىىىة إحىىىد مكونىىىات الخلىىىر التىىىى تشىىىير أ هىىىانوط تصىىىنف علىىىى إالهىىىدف. وهىىىذا الضىىىغ

(AICPA,2002) .  
       

سباب ساسى على دراسة األبقة فى هذا المجال قد ركزت بشكل أن الدراسات الساوالجدير بالذكر أ
 ستداللاإل أوتلك الممارسات  كتشافمؤشرات إل لىإتوصل العديد منها و  ،التى تقف وراء تلك الممارسات

 ;Fang et al. 2017)الممارسات تلك المقترحة لقياس حجف واتجاه المقاييس . كذلك تعددت على وجودها
Jackson et al., 2017; Strobl,2013). . 

 

 ،بهاسباأوالتعرف على  ،التحق  من وجود تلك الممارسات أوعند قياس  مرألا يتوقفن أيج   الو 
 شكلعلى التعرف  إلىمن وجهة نظر الباحث مر األمتد ن يأج  يهداف الدراسة الحالية لتحقي  أ ولكن 
ستجابة المراجع لتلك إف .دارةاإلمن جان   األربا  إدارةستجابة المراجع الخارجى للضغوط الخاصة بإ

زامن معها مستوى يتموجبة عادية غير  تعابأ قد يكون بشكل سلبى من خالل الحصول على ،الضغوظ
مضادة لجودة عملية  أداة ستخدامها كإغير العادية تف  األتعابهذا يعنى ان و  جودة منخف  لعملية المراجعة.
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والقانونية الحاكمة على ضعف البيئة التنظيمية هذا يدل  ،ستقاللهإوتخلى المراجع عن حيادة و  ،المراجعة
لك ايضا  حال وجود ت هوهذا النتيجة تكون محقق لبى.لسماحها بحدوث هذا االرتباط الس ،لمهنة المراجعة

تعاب غير عادية سالبة تدفع المراجع إلى أوجود ويتزامن معها  ،ربا ألدارة اإالضغوط من جان  االدارة تجاه 
 .تخ ي  مستوى االداء

 

يتمثل فى رف   ،يجابىإابة المراجعين لهذه الضغوط بشكل ستجإكانت  إذاخر آلوعلى الجان  ا  
غير عادية موجبة لرغبة المراجع فى  أتعابوتوسيع نلاق الجهد المبذول والمرتبط بوجود  ،ك الضغوطتل

والقانونية الحاكمة لمهنة يجابى على قوة البيئة التنظيمية إان هذا دليل إف .تحقي  جودة عملية المراجعة
 المراجعة.

 

تجاة  دارةاإللمراجعين مع ضغوط تفاعل ا يةهمية دراسة كي أ ن الباحث يرى إسب  ف وبناء على ما
فى تفسير داللة أتعاب المراجعة غير العادية بشقيها الموج  والسال . هميته أ مر له أفهو  ،األربا دارة إ

اسة هذا ن در إومستقبلها، كذلك فلتقييف مدى الثقة فى تلك المهنه حيث ان هذا التفسير سوف يكون منلل  
التنظيمية لمهنة المراجعة خاصة فى جمهورية مصر القانونية و ف البيئة داه لتقييالجان  سوف يكون بمثابة أ

 التلوير من عدمه. إلىومدى حاجاتها  ،العربية
 

تبارات وخاصة المتعلقة بإع  -عايير المراجعةمن جان  الباحث مع توجهه مالساب  عتقاد اإليتماشى و 
خذ المراجع بعين أهمية أ  لىأشار إلذى او   ليه مجلس محاسبة الشركات العامةإوما ذه   -SAS 99الغا 
 حد عناصر خلر المراجعة.أعتبارها إب دارةاإللى ين عيلضغوط التى تخلقها توقعات المحللين الماللاالعتبار 
نتباه المراجعين لمثل على أهمية إر يس مجلس محاسبة الشركات العامة  Daniel L. Goelzer  ويؤكد 

، وانه الخلوة نه من صميف عمل المراجعأعتبار مه واالستجابة له على إ ين خالل تقيم، هذا النوع من الخلر
 ,Nurdinah & Herlina) هف نحو الوفاء بمتللبات جودة عملية المراجعة وتحقي  الثقة فى القوا ف الماليةاأل

2015). 
 القسم الخامس

 الأتعاب غير العادية وجودة عملية المراجعة المحتملة بينتفسير العلاقات 
 

 ،على ساحة البحث العلمى فى مجال المراجعة من القضايا التى تفرض نفسها دا ما  الجودة عد ت
 المالية نقسف المعنيين بعد األزمةإو  جدل المراجعة محلعمال أ  جودة في الثقة أصبحت أن خاصة بعد
مكات   قبل من ةقوا مها المالي مراجعة تف التي العالمية الشركات من عديدال ، وافالس2008العالمية عام 

 مراجعة دولية كبرى.
  

كذلك  .تلك المهنةبخدمات  المستفيدينصحاب المصال  أ لتعدد نظرا   المراجعة، جودة مفا يف تتعدد
مفهوم لجودة عملية تتبنى  النظر وجهات بع م .المراجعةعملية  لجودة وتقييمهف إداركهف مستويات باينتت
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. والتقرير عنهاالمالية  القوا ف فى والمخالفات األخلاء إكتشاف على نراجعيالم قدرة مدى إلىالمراجعة يستند 
 . (DeAngelo,1981) إنتشاراالجودة من اكثر مفا يف هذا المفهوم ويعد 

 

نها تتمثل فى مدى أ إلى ،المراجعة جودة فى تحديدها لمفهومخرى ألا النظر وجهات بع  ستندوت 
 Knechel et) المهنى السلوك آدابو  وقواعد مراجعة المعتمدهال معاييرل عملياتهف وفقا   بتنفيذ المراجعين لتزامإ

al.,2013) ترتبط بمدى قدرتها على المراجعة جودة نألى إخرى ألا النظر بع  وجهات ذهبت. بينما 
 من المراجعة جودة النظر وجهات بع  تتناول كما . المالية القوا ف مستخدمي مختلف حتياجاتإب الوفاء
 (.2011)مجاهد، مستوياتها أدنى إلى المراجعة مخاطر تخ ي  على نراجعيالم مقدرة بمدى هاعالقت حيث

 

مدى قدرة المراجع على  إلىشير يجودة المراجعة مفهوم ن أ ( 2008، ى)عيسحد الكتاب أويرى 
م تماثل تخ ي  عد إلىضافة عالن عنها باإلإلوا ،فى القوا ف الماليةخلاء والمخالفات الجوهرية ألا إكتشاف

 ذو  مراجعين ن القوا ف المالية التى تف مراجعتها بمعرفة إف التالى. وبسهفألوحملة ا دارةاإلالمعلومات بين 
الباحثين  أحد بينما يذه  حتوا ها على اخلاء ومخلفات جوهرية.إلحتماال إقل أجودة عالية تكون 

(Palmrose, 1988) كيد الذى يقدمه المراجع والخاص أترتبط بمستوى اليجودة المراجعة مفهوم ن أ إلى
ن الجودة تعنى الموثوقية من جان  إلهذا المفهوم ف وفقا   جوهرية.ات ن القوا ف المالية التحتوى على تحريفأب

 المستخدم فى القوا ف المالية التى تف مراجعتها.
ء عملية داأكز على جودة المراجع وقدرته على ( ر 2008، ىل )عيسو المفهوم األن أويرى الباحث 

ن أركز على جودة تقرير المراجع. ويمكن القول ب (Palmrose, 1988)بينما المفهوم الثانى  المراجعة،
بينما تحق  المفهوم  األول،خر فتحق  المفهوم الثانى يتلل  بالضرورة تحق  المفهوم آلكالهما يختلف عن ا

من المفهومين يرتبط  ن كال  أكن القول بذلك يموعلى تحق  المفهوم الثانى،  إلىيؤدى بالضرورة  ل الو األ
 األخر ويكمله. 

 

ولكن يوجد  ،لجودة المراجعة متف  عليه نه اليوجد تعريفأ إلىالباحث خل  سب  ي وبناء على ما
لباحث ا ويعتقد ،فى مفهوم شامل لجودة عملية المراجعة هايج  تضمينو  ،لجودة تختلف فى منظورهالمفا يف 
 لتزام المراجعين ذوى الخبرة والكفاءة المهنية إ ن يتضمنأيج   المراجعة جودةل الشامل مفهومهذا ال أنب

 الجوهرية والتحريفات األخلاء عن واإلفصا  كتشافاإل يحق  بما المهنى السلوك وقواعد المراجعة بمعايير
غوط  ض أىستقالل المراجعين من إد بيئة تنظيمية جيدة تضمن وتصون فى ظل وجو  ،المالية في القوا ف
 المالية. لقوا ف  مىلدى مستخد  مستوى الثقة زيادة ىف يساهف بما ،العمالءعليهف يمارسها 
 

 عملية يتمثل فى كي ية قياس جودةن آلن السؤال اإتصميف الدراسة الحالية ف للوفاء بمتللباتو 
عاب غير العادية األتحصا ية بين هذا المتغير التابع و إلغراض التعرف على العالقة األوذلك  ،المراجعة؟
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دارات الشركات من وذلك لالجابة عن تساؤل ر يسى وهو هل تمثل الضغوط التى تمارسها إ المراجعة،لعملية 
  المراجعين؟ستقالل ال العادية تهديدا  غير  األتعابخالل 
  

 أن منهاة سباب عديدأل ات،صعوببالعديد من ال المراجعة يواجهه ةقياس جودة عملي نأيمكن القول بو 
ويمكن الحكف عليها بشكل  ةومواصفات فني ساييقمملموس يخضع ل ىمنتا ماد تخدمة وليس المراجعة
 الغال  ما تتأثر أيضا  وفى ومراحلها تتأثر بشخصية المراجع  المراجعة ةن عمليلى ذلك أإيضاف  .مباشر

والحكف على العمليات بإختالف القا مين على  ىيمكن تقييمه الختالف الرأ والسلوك ال .بصفاته الشخصية
 .الجودةعملية قياس 

 

ن العديد من الدراسات أال إ ،المراجعة عملية يجاد مقياس مباشر لجودةوعلى الرغف من صعوبة إ
تفاق بين هذه الدراسات على إنه اليوجد إورغف هذا التعدد ف لها. العديد من المقاييس البديلة تناولالسابقة 
هى بناء ن جودة المراجعة أ إلىوحد لجودة عملية المراجعة. ويرجع هذا من وجهة نظر الباحثين مقياس م
 ;Elshafie and Nyadroh,2014) قياسهاوالسلوكية والتى من الصع   بعاد الفنيةألمتعدد ا

Bradshaw et al.,2011). 
 

عليه المدخل المباشر طل  أ: لو األلقياس جودة عملية المراجعة. مدخلين  ظهر إالطارفى هذا و 
 إعادةل عليه من خالل مؤشر الويتف االستد ،المراجع بمسئوليته التعاقديةإخالل  إكتشاف إلىوالذى يستند 
. (Michele& Drew,2017;.Jiang,et al. 2015 ; Blankley et al.2012) الماليةالقوا ف  إصدار

تحريفات جوهرية بواسلة جهات  إكتشاف  قوا مها المالية بسب إصدار إعادةفعندما تعلن الشركات عن 
 إلىيشير  ن ذلكأ، رغف عن جودة عملية المراجعة سلبيا   ن هذا يعد مؤشرا  إبواسلة المراجع نفسه ف أورقابية 

سات فى الدول ستخدامه فى العديد من الدراإهذا المؤشر رغف ن لرقابية والتنظيمية للمهنة. غير أجودة البيئة ا
نه يصع  اإلعتماد أال إللقوا ف المالية  صداراإل إعادةسباب أفصا  عن تلك الحاالت و إلالمتقدمة لتوافر ا

 مسبباتها. أوفصا  الكافى عند تلك الحاالت اإليتوافر  فى الدول النامية حيث ال عليه
 

 :المدخل الثانى إلى تن العديد من الدراسات لجاءإف وبة تحقي  متللبات المدخل الساب ،ونظرا لصع
 أىدقة ر مدى ، مثل ستدالل على جودة عملية المراجعةيتبنى مؤشرات بديلة لإلدخل غير المباشر موهو 

)Gros  & األربا دارة إ وأ األربا ،ستجابة معامل إ أو ستمرار،إلان قدرة الشركة على أالمراجع بش
,2014) Worret. 
 

المدخل الثانى لقياس جودة  أنصارن كال  من المؤشرات الثالثة التى يعتمد عليها أويرى الباحث 
دون  أحدهاعتماد على خر بشكل ملل ، لكن يحكف اإللى األع أحدهاعملية المراجعة، اليمكن تفضيل 

 ت. اعن متغيرات قياس هذه المؤشر  توافر البياناتمدى عتبارات تتعل  ببيئة الدراسة و إلالعديد من اخرى ألا
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 أىعلى دقة ر  التى إعتمدت (Michele& Drew,2017;Carson et al.,2013)فالدراسات 
تفاق بين مقارنة مدى اإلب قامت جودة عملية المراجعةل كمؤشرن قدرة الشركة على االستمرار أالمراجع بش

فالس إفى التنبؤ ب ستمرار مع نتا ا بع  النماذ  التى تستخدمإلالمراجع حول قدرة الشركة على ا أىر 
فعلى سبيل المثال  .هذا المؤشرعتماد على ت تحد من فعالية اإلعتباراإلهناك عديد من ان الشركات، غير أ

تختلف عن المالى فتراضات ومتغيرات فى تقديرها لوضع الشركة إ إلى فالس تستنداإل نماذ ن أنجد 
دمه، عن مدى قدرة الشركة على االستمرار من ع أىالمتغيرات التى قد يعتمد عليها المراجع فى بناء الر 

ضمن  يصع  إدراجهن هذا المتغير فى حين أ المتغيرات الحاكمة لعمل المراجع أحدى فنزعة الشك المهن
قياس جودة عملية  قصريهذا المؤشر على عتماد ذلك فان اإل إلىباالضافة  .نماذ  التنبؤ باالفالس

 .فقطفالس إلالمعرضة لالشركات  المراجعة على
 

كمقياس  األربا ستجابة إمؤشر معامل ستخدام إ إلى( 2008،سىعي) الدراساتحدى إذهبت بينما 
وتشير الدراسة . المعلنة األربا تغير فى لسهف لسعار األأستجابة يقيس مدى إ وهو ،لجودة عملية المراجعة

 رقف الرب  المعلن عنه فى القوا ف المالية التى تف مراجعتهاالمالية فى كلما زادت ثقة مستخدمى القوا ف نه ألى إ
 المؤشر بمفهوم الجودة المدركةويرتبط هذا والعكس صحي .  ةالمعلن األربا سهف بسعار األأثرت كلما تأ

ن هذا المؤشر فإ التالىبواليرتبط بالجودة الفعلية لعملية المراجعة، و  من جان  المستخدمين لعملية المراجعة
إستخدام ذلك  أنك لى ذلضافة إإلبا الجودة الفعلية لعملية المراجعة، يصل  فى الدراسات التى تبحث فى ال

بع  مور تفتقر اليها أسواق المال وثقافة ووعى المستخدمين للقوا ف المالية، وهى يرتبط بكفاءة أ المؤشر
 لدول ذات االقتصاديات النامية.ا

  
عتمد عليها الباحثون فى قياس جودة عملية ات التى إ المؤشر  أكثرمن  األربا  إدارةمؤشر  يعدو 
 ),Persakis and Latridis Alghamdi,2017; Habbash and; 8201 Alzoubi ,المراجعة

 اتشركال ىف ختياريةاإل المحاسبية ستحقاقاتاإل ستخدامإ نأالمؤشر  ستخدام هذاإويرى مؤيدى  .2016(
 الجان  ستخدامإ فى الح  دارةاإل يعلى هنال المستقبل أو الحاضر ىف سواء غير حميد أثر له

 ،داء الحقيقى لهاألا ىينافالمعلنة بشكل  المالية القوا ف فى عنها ص المف األربا  لتحديد ى التقدير 
نها يعنى فشل عملية المراجعة فى تلك الممارسة والحد م إكتشافجراءات المراجعة على وعدم قدرة إ

 .ية التى تف مراجعتهاطفاء الثقة على القوا ف المالإ داء وظيفتها الر يسية المتمثلة فىأ
 

 المراجعة، عملية لجودة عكسى اإلختيارية كمقياسستحقاقات لإل ديد من الدراساتم العاستخدرغف إو 
جيد  عتماد عليها كمقياسمكانية اإلحول مدى إ يتساءل (Elshafie & Nyadroh,2014)فان البع  

تستخدم  ى خر مؤشرات أوخمسة رتباط بين هذا المقياس ن خالل دراسة اإلنه مأنجد لجودة عملية المراجعة. 
ربعة ألالشركات ا ىحدوقيام إ، القوا ف المالية إصدار إعادة ى، وهالمراجعةعملية جودة  ل علىالستدإلفى ا

قدرة الشركة على  بشأنالمراجع  أىور الرقابة الداخلية، السلبى عن نظام تقرير الو  الكبرى بعملية المراجعة،
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المؤشرات وكل من قاقات االختيارية االستحرتباط بين إ وجودالنتا ا  تظهر المراجع، أستمرار، وتخص  اال
أن  إلىاألخيرين. وتشير هذه النتا ا ميما يتعل  بالمؤشرين  ا  ا بغكان ن هذا االرتباط أاال ، لىو الثالث األ

لكن يحكف الباحثين فى  .عملية المراجعةجيد لجودة ال الوحيد مقياسالليس بالضرورة  ستحقاق االختيارى إلا
اء عملية القياس، وفى جر زمة إلمدى توافر البيانات الال جودة عملية المراجعةالمناس  ل ختيار المقياسإ

 بالنسبة للباحثين. إتاحهن البيانات المللوبة لقياس االستحقاق االختيارى هى البيانات االكثر أ نجد الغال 
 

ن دقة هذا أال إلقياس جودة المراجعة إستخدام مقياس االستحقاقات االختيارية نتشار الرغف من إ ىوعل
والتحديد حصا ى المناس  للقياس تا ا الخاصة به ترتبط بالدقة فى إختيار النموذ  اإلالمقياس وداللة الن

توافر البيانات الالزمة لتشغيل النماذ   خيرا  أو  ،الجيد للمتغيرات التى سوف يتف االعتماد عليها فى القياس
  الختيارى.ستحقاق اإلف يتف االعتماد عليها فى قياس االتى سو 
 

جونز المعدل لقياس عتمدت على نموذجى جونز و إ ن معظف الدراسات السابقة أ والجدير بالذكر
ن الباحث سوف يعتمد على نموذ  ال أإ،  (Stoloway and Breton,2004)األربا  إدارةمستويات 

(Kothari et al.,2005) ن كال  من أحيث  .شارة اليهماسخة الملورة للنموذجين الساب  اإلوالذى يعد الن
ستخدام عينات إعتماد عليها فى حالة الستحقاق االختيارى يمكن اإلليقدما تقديرات  الالنموذجين السابقين 

 ستحقاقات غير االختيارية. إلا على وأثرهداء الساب  للشركة ألن كالهما يهمل اأ إلىباالضافة  ،غير عشوا ية
 

داء المرتفع من ألن الشركات ذات اأ (Dechow et al.,1995)حدى الدراسات إضحت أو  فقد
همال مستوى االداء للشركة سوف يؤدى ن إ إف التالىب ،ختياريةإلستحقاقات غير اإلتزداد لديها ا نأاللبيعى 

دالالت  إلىيؤدى  مما ى.وزيادة مستوى االستحقاق االختيار  ،ستحقاق غير االختيارى إلغفال جزء من اإ لى إ
 الخاصة بالشركة ومن ثف جودة عملية المراجعة. با األر غير صحيحة حول جودة 

 

 Kothari et)داء ألستحقاق المعدل باإلنموذ  اعلى الباحث سوف يعتمد ن إف ،سب  وفى ضوء ما
al.,2005) المحاسبى، متغيرات نموذ  قياس االستحقاقات  ضمن األصولمتغير العا د على  يضمن والذى

  لى ضمن الدراسة التلبيقية.وسوف يتف عرض النموذ  فى الجزء التا
 لقسم السادسا

 الدراسة التطبيقية 
 

مر يتلل  فى البداية ن األفإ ،هداف البحث وسعيا  الختبار الفروض فى البيئة المصريةأ نلالقا  من إ
ب  س –والتى تتاثر بالعديد من المتغيرات المستقلة  -كمتغير تابع –العادية لعملية المراجعة  األتعابتحديد 
وفقا للعديد من العوامل  ،اخرى  إلىالعادية من دولة  األتعابثيرها على والتى يختلف تأ -شارة اليهااال

همية أومستوى الوعى الثقافى ب ،لمراجعةومستوى المنافسة بين مكات  ا المرتبلة بالبيئة التنظيمية والرقابية،
المختارة العادية للشركات  األتعابقياس بناء على و  مهنة المراجعة فى مجال المال واالعمال فى تلك الدول.
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 األتعابالفعلية و  األتعابالفرق بين فى مثل تغير العادية والتى ت األتعابسوف يتف تحديد  ،عينة الدراسة فى
 سالبة. أو، والتى قد تكون موجبة التقديرية العادية

 

ختبار الفرض إبع عند غير العادية كمتغير تا األتعابستخدام متغير نه سوف يتف إأجدير بالذكر 
 إدارةتجاه  دارةاإلبينما يعبر عن المتغير المستقل المتمثل فى دوافع  ،من فروض الدراسة ل والثانىو األ

ل والثانى و ختبار الفرضين األإبمستوى االستحقاق االختيارى فى السنة السابقة. ويهدف الباحث من  األربا 
 و السال أالموج   بشقيهاغير العادية  األتعابة بين هل يوجد عالقة معنوي :االجابة عن تساؤل وهو

وهل تلك  ذلك؟عدم وجودها، فماهو تفسير  وأوفى حال وجود هذه العالقة  األربا ؟ إدارة هتجا دارةاإلودوافع 
ن تفسير أما أ المصرية؟فى البيئة  المراجعين ستقاللإو السال  تهدد أج  االتعاب غير العادية بشقيها المو 

طار علمى لعدم وجود إ األتعابعشوا ية فى تحديد للناتا يخر  عن كونها  الذه االتعاب غير العادية داللة ه
 فى البيئة المصرية. حاكف لها
 

الثالث  ختبار الفرضينأ إلىيسعى الباحث  سوف ،ل والثانىو األ ينختبار الفرضإمن نتا ا  نلالقا  إو 
لدراسة  ،غير العادية بشقيها كمتغير مستقل األتعاب ا معوسوف يتف التعامل هن من فروض الدراسة.والرابع 
ستحقاق االختيارى لذات السنة إلوسوف يستخدم الباحث ا .على جودة عملية المراجعة كمتغير تابع أثره

ختبار الفرضين الثالث والرابع االجابة عن إمن يهدف الباحث و  عن جودة عملية المراجعة. كمؤشر لتعبير
تجاه تلك إهو  وما غير العادية لها عالقة معنوية بفعالية عملية المراجعة؟ األتعابن هل أ :تساؤل وهو
 العالقة؟
 

 مجتمع وعينة الدراسة:
 

جميع الشركات المساهمة المقيدة فى البورصة المصرية فى يتكون مجتمع الدراسة المستهدف من 
ستبعاد إعل  بعينة الدراسة فقد تف يما يتوم .2017عام حتى و  2012مختلف القلاعات خالل الفترة من عام 

نواع الشركات إختالفها فى خصا صها عن باقى أو  ،البنوك وشركات التامين لللبيعة الخاصة بهذه الموسسات
فصا  الكافى لتوفير البيانات الالزمة اإل إلىستبعاد الشركات التى تفتقر بيانتها إ، كذلك تف بالبورصة المدرجة

سة هى عتمدت عليها الدراإ عدد المشاهدات التى صبحت أ التالىبو  .ها الدراسةتنلقياس المتغيرات التى تضم
 ختبار فروض الدراسة.إلمشاهده كعينة مال مة  124

 

عتمد الباحث على موقع مباشر للحصول على البيانات عن مفردات العينة من خالل التقارير إ وقد 
حد كبير معظف البيانات المللوبة  إلىوالتى تضمنت  ،كذلك المواقع االلكترونية للشركات المنشورة،المالية 
المرسلة عملية المراجعة من خالل محاضر الجمعيات العمومية العادية، كذلك تقارير االفصا   أتعابعن 
 كذلك تقارير الحوكمة ولجان المراجعة الداخلية. ،االفصا  بالبورصة المصرية إدارة إلى

 

 الدراسة:متغيرات 
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 غير العادية: األتعابر قياس متغيواًل: أ
ال  باعتبارها متغير تابع لعدد أو  األتعابويعد هذا المتغير من المتغيرات الر يسية فى الدراسة وسوف يتف تقدير 

رقف كما يوضحها الجدول  ليها العديد من الدراسات السابقة فى العديد من الدولإنتهت التى إو  ،من المتغيرات المستقلة
بيد غير العادية لعملية المراجعة.  األتعابعن  العادية والذى يعبر األتعابالفعلية و  األتعاببين (. ثف نوجد الفرق 2)
ختبار مدى تفسيرها للمتغير التابع فى البيئة تغيرات المستقلة بشكل نها ى، قبل إعتماد على هذه الميمكن اإل نه الأ

ختالف البيئة الحاكمة للمهنة إل ،األتعابعلى  رهاأثختبار فى تظل هذه المتغيرات المستقلة محل إحيث  .المصرية
 المعادلة التالية:ب العادية األتعاب لتقدير (1يمكن صياغة النموذ  رقف ) خرى.أ إلىمن دولة 

LNAF= β0 + β1X1+ β2 X2 + β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ β8X8+ β9X9+ 
β10X10+ β11X11+ β12X12+ β13X13+ β14X14+ β15X15+ β16X16+ β17x17+E 

 
 

 المتغيرات تفسير المتغيرات                 
 LNAF .الفعلية لعملية المراجعة تعاباللوغاريتف اللبيعى لألوهو  التابعالمتغير 

 X1 التابعة.عدد الشركات 
 X2 نسبة المخزون والمدينون وأوارق القب  إلى اجمالى اصول الشركة.

 X3 العا د على األصول.
 X4 لمبيعات السنوى.معدل نمو ا

 X5 اللوغاريتف اللبيعى الجمالى األصول.
 X6 نسبة السيولة. 
 X7 ربحية السهف. 

 X8 رتباط مكت  المراجعة بأى من المكات  الدولية والقيمة صفر إذا كان المكت  خالف ذلك.إمتغير وهمى يأخذ القيمة واحد حال 
 X9 نسبة حصة المكت  فى الصناعة.

 X10 المملوكة العضاء مجلس اإلدارة إلى اجمالى عدد االسهف. نسبة االسهف
الحد المالك ويأخذ القيمة صفر بخالف  %50متغير وهمى يأخذ القيمة واحد فى حالة وجود ملكية مؤسيسة أو تركز الملكية اكثر من 

 ذلك.
X11 

 X12 المنتدب ويأخذ القيمة صفر بخالف ذلك. متغير وهمى يأخذ القيمة واحد حال الفصل بين منص  ر يس مجلس اإلدارة والعضو
 X13 نسبة االعضاء غير التنفيذين بمجلس اإلدارة.

 X14 متغير وهمى يأخذ القيمة واحد حال وجود تشكيل لجنة مراجعة داخلية وفقا لقواعد الحوكمة ويأخذ القيمة صفر بخالف ذلك.
 X15 ى للتعاقد مع الشركة ويأخذ الرقف صفر بخالف ذلك.متغير وهمى يأخذ القيمة واحد حال إذا كانت السنة األول
 X16 بينما يأخذ قيمة الصفر بخالف ذلك. 31/12متغير وهمى يأخذ القيمة واحد إذا كان نهاية السنة المالية 

 X17 عدد االيام المنقضية بين تاريخ نهاية السنة المالية وإصدار تقرير المراجع.
 E المتغيرات العشوا ية

 األتعابثيرها فى تقدير أ( المتغيرات المتوقع ت2رقم ) جدول
 :ختيارى متغير االستحقاق اإلثانيًا: 

 

(1نموذج رقم )  
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وتتعدد  .ستحقاق غير االختيارى إلستحقاق الكلى واإلختيارى فى الفرق بين استحقاق اإلإلويتمثل ا
قا مة الدخل  ، ومدخلالكلى حيث يوجد مدخل الميزانية وهو مدخل غير مباشرستحقاق إلالمداخل لقياس ا
ستحقاق الكلى بالفرق إلايجاد إولى فى ألوتتمثل الخلوة ا .(Hribar & Collins,2002) وهو مدخل مباشر

ستحقاق إلبين صافى الدخل وصافى التدف  النقدى من النشاط التشغيلى، وتتمثل الخلوة التالية فى قياس ا
شهر النماذ  التى من أالعميل، و مرتبلة ببيئة قتصادية والتشغيلية الإلختيارى الناتا عن الظروف اإلغير ا
دخل عليه العديد من أو  1991قترحه عام إذ  جونز والذى عتمد عليها الباحثين فى هذا الصدد نمو إ 

سوف  اوهو م ،(Kothari et al,2005)داء ألبايعرف بنموذ  جونز المعدل  ما إلىنتهت إالتعديالت و 
 إدارةحيان مؤشر يلل  عليه فى كثير من األ ما أو ،ةختيارياإليعتمد عليه الباحث لقياس اإلستحقاقات 

 التالية:بالمعادلة ء باالداويعبر عن نموذ  جونز المعدل  األربا 
 

TA it / AT it-1= β0 + β1(1/ AT it-1) + β 2 (ΔREV it − ΔAR it ) / A it-1 + β3(PPE it 
/ AT it-1)+ β 4  ROA it-1 +ε it           

 ان:حيث 
TA it  .اإلستحقات المحاسبية الكلية = 
AT it  اجمالى األصول = 

ΔREVالتغيير فى صافى المبيعات = 
ΔAR  التغير فى صافى العمالء واراق القب = 
PPE اجمالى األصول الثابتة = 
ROAالعا د على األصول = 

ε      بواقى االنحدار = 
β0 , β1,β 2 , β3, β 4   معلمات االنحدار = 

it انات الشركة فى السنة الحالية= بي 
it-1 =.بيانات الشركة فى السنة السابقة 

 
 

 دارةاإلكمتغير مستقل عند دراسة العالقة بين دوافع  وسوف يستخدم هذا المتغير كما تف االشارة سابقا  
ير المتغستخدام ذات أن يعاد إغير العادية بشقيها السال  والموج ، على  األتعابو  األربا  إدارةتجاه 
 غير العادية على جودة عملية المراجعة.  األتعاب أثرتابع عند دراسة  كمتغير
 

 

 ختبار الفروض:إتحليل البيانات و 
 

(2نموذج رقم )  
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غير العادية فى الشركات الممثلة  األتعابقياس  :وهما ،هذا الجزء على مرحلتين تناولوسوف يتف 
حصا يا  ولتحليل البيانات إالدراسة. ختبار فروض يلى ذلك إ ،(3فى العينة والتى يعرضها الجدول رقف )
عند   (SPSS)ستخدام برناما الحزم االحصا ية بإ ،نحدار الخلىسوف يعتمد الباحث على تحليل اإل

ستخدام نموذ  االنحدار المتعدد بلريقة نحدار المتعدد سوف يتف إستخدام األ. وعند إ %95مستوى ثقة 
(Enter)    إعادةن يتف أوكل من المتغيرات المستقلة، على غير التابع بهدف دراسة العالقة بين المت أوال 

ثيرا على المتغير أكثر تهدف معرفة المتغيرات المستقلة األب  (Stepwise)تشغيل البيانات باستخدام طريقة 
 التابع.

 شركة النصر للمالبس والمنسوجات  شركة الكابالت المصرية  الدولية للمحاصيل الزارعية 
 القاهرة للخدمات التعليمية شركة جهينة ن والتعمر الشمس لالسكا 

 شركة اسيك للتعدين ) اسكوم( شركة شارم دريمز لالستثمار السياحى مستشفى النزهة الدولى
 االسكندرية للعزل والنسيج  المجموعة المصرية العقارية يةأو ابو قير لالسمدة والصناعات الكيم

 اكتوبر فارما  مر جروب عا يات و اكفر الزيات للمبيدات والكيم
 السادس من اكتوبر للتنمية واالستثمار الت العمومية واالنشاءاتأو الفنار للمق جولدن تكس 

 المالية والصناعية المصرية  الدولية للتاجير التمويلى جنوب الوادى لالسمنت
 سماد مصر  بورتو جروب  راسكوم لالتصاالت واالعالم والتكنولوجيا أو 

 المصرية لخدمات النقل والتجارة النساجون الشرقيون للسجاد الت واالستثمار العقارى أو عامة للمقالصعيد ال
 ية أو البويات والصناعات الكيم اسمنت قنا ام ام جروب للصناعات والتجارة العالمية 

 المصرية للمشروعات السياحية العالمية مصر انتركوتنال للجرانيت روبكس
 رواد مصر لالستثمار السياحى الدلتا للسكر بية ايكمى الدولية للصناعات الط

 شركة مصر االسماعلية للدواجن مصر للزيوت والصابون  العربية للصناعات الهندسية 
النصر لصناعة المحوالت والمنتجات  الشرقية الوطنية لالمن الغذائى   الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

 ليج االقطانالنيل لح الوطنية لالسكان الكهربائية
 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا االلومنيوم العربية

 

 قائمة الشركات المتضمنه فى عينة الدراسة( 3جدول رقم )
 

 العادية:غير  األتعابتقدير  أواًل:
 

الحصول عليها من  أمكنالمراجعة الفعلية التى  أتعابستخدام بيانات إوسوف يتف ذلك من خالل 
( 1وتلبي  النموذ  رقف ) تابع،كمتغير  لعمومية للشركات المتضمنه فى عينة الدراسةمحاضر الجمعيات ا

تها العديد من تناولعملية المراجعة والتى  أتعابالمتضمن جميع المتغيرات المستقلة المتوقع تاثيرها على 
لمتغيرات المستقلة بين ا المتعدد نحدارإلنتا ا تحليل ا (5)و  (4رقف ) ينويعرض الجدول .الدراسات السابقة

 .(Enter)والمتغير التابع باستخدام طريقة 
 
 

Model Summary 
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Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .771a .595 .530 .29971 

a. Predictors: 
 (Constant), X17, X2, X7, X4, X9, X15, X16, X6, X12, X14, X 1, X3, X10, X13, X11, X8, X5 

 (4جدول رقم )
 

رتباط بين وهى تقيس مدى قوة عالقة اإل 771,0ى أو تس (R)( ان قيمة 4ويتض  من الجدول رقف )
 R)بينما يتض  من ذات الجدول ان  قوية،رتباط حيث تبدو عالقة اإلالمتغير التابع والمتغيرات المستقلة 

square)  التابع بسب  التغير فى المتغيرات المستقلة وهى تقيس نسبة التغير فى المتغير  0 595,تبلغ
( معامالت المتغيرات المستقلة 5ويعرض الجدول رقف )بينما  .%60وهى نسبة متوسلة القوى تقترب من 

 ومستوى المعنوية الخاص بها كما وردت فى مخرجات التشغيل االلكترونى.
 

جود عالقة طردية بين المتغير يتض  و  (B)وبالنظر إلى معامالت المتغيرات المستقلة فى العمود 
التابع وجميع المتغيرات المستقلة، ماعدا المتغير الثالث والرابع عشر حيث توجد عالقة عكسية بين المتغير 

رات المستقلة فى وهذين المتغيرين، وبالنظر إلى مستويات معنوية العالقة بين المتغير التابع والمتغي التابع
ماعدا المتغيرات المستقلة األول والثامن  ,05من  أكبرات المعنوية ن جميع مستويأذات الجدول نجد 

 والحادى عشر والثانى عشر.
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 Constan
t 3.929 .307  12.795 .000 

X1 .024 .010 .216 2.550 .012 
X2 .033 .084 .028 .394 .694 
X3 .460 .238 .138 1.933 .056 
X4 .022 .014 .104 1.535 .128 
X5 .040 .039 .094 1.029 .306 
X6 .003 .002 .110 1.476 .143 
X7 023 .020 .087 1.144 .255 
X8 .313 .080 .342 3.899 .000 
X9 .593 .484 .086 1.226 .223 
X10 .128 .125 .075 1.021 .310 
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X11 .280 .090 .262 3.103 .002 
X12 .136 .062 .151 2.203 .030 
X13 -.004 .118 -.002 -.030 .976 
X14 -.002- .067 -.002 -.032 .975 
X15 .106 .075 .100 1.415 .160 
X16 .057 .090 .049 .640 .524 
X17 .001 .002 .044 .596 .552 

    (5جدول رقم )
دور هذه العوامل السبعة عشر فى العديد من الدراسات السابقة ل تناولنه رغف أيتض  من التحليل الساب  و 

التنظيمة والوعى الثقافى بين الدول يؤثر على القانونية و ختالف البيئة إن أاال  ،عملية المراجعة أتعابثيرها على تأ
تحليل  إعادةسوف يتف  األتعابربعة السابقة على أليرات اثير المتغأكيد تأولت ،عدد تلك العوامل بالزيادة والنق 

ثير معنوى واالبقاء على أتقوم باستبعاد المتغيرات التى ليس لها ت والتى  (Stepwise)ستخدام طريقة إنحدار بإلا
 (.7( و )6المعنوى كما يوض  الجدولين ) التأثيرالمتغيرات ذات 

 

من توليفات مختلفة من المتغيرات المستقلة المرتبلة بالمتغير التابع، ربع نماذ  تتضأ( إلى 6ويشير الجدول رقف )
تكون   R squareن اعلى قيمة أرتباط قوى كما إدرجة  ، وهى,733رتباط فى النمو  الرابع إلعلى قيمة أ ن أ هاويتض  من

تأثير المعنوى على المتغير التابع ( معامالت المتغيرات المستقلة ذات ال7. ويظهر الجدول رقف ),537لنموذ  الرابع حيث تبلغ 
المتغيرات  وتلكرتباط طردى بين المتغير التابع إوتشير إلى وجود عالقة  ,05فى النموذ  الرابع حيث ان جميعها اقل من 

 االربعة.
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .626a .392 .387 .34229 
2 .679b .461 .452 .32372 
3 .704c .496 .484 .31424 
4 .733d .537 .521 .30257 
a. Predictors: (Constant), X8 
b. Predictors: (Constant), X8, X11 
c. Predictors: (Constant), X8, X11, X1 
d. Predictors: (Constant), X8, X11, X1, X12 

 (6جدول رقم )

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4.517 .052  86.535 .000 

X8 .573 .065 .626 8.874 .000 
2 (Constant) 4.341 .067  65.145 .000 

X8 .476 .066 .521 7.235 .000 
X11 .302 .077 .282 3.925 .000 
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3 (Constant) 4.294 .067  64.395 .000 
X8 .385 .071 .421 5.409 .000 
X11 .368 .078 .344 4.710 .000 
X1 .024 .008 .211 2.900 .004 

4 (Constant) 4.238 .067  63.655 .000 
X8 .366 .069 .400 5.318 .000 
X11 .362 .075 .338 4.812 .000 
X1 .026 .008 .229 3.264 .001 
X12 .182 .056 .203 3.230 .002 

 (7جدول رقم )
 

 مكانية تقدير األتعاب العادية باإلعتماد على النموذ  التالى:إسب  يتض   ومما
  

 AF= 4.238+0.026 X1 + 0.366 X8 + 0.362 X 11 + 0.182 X 12  
 

نات العينة العادية بالتلبي  على بيا األتعابوسوف يعتمد الباحث على هذا النموذ  فى تقدير 
 األتعابالعادية المقدرة و  األتعابيجاد الفرق بين إغير العادية ب األتعابيجاد إثف  ،مشاهدة 124والبالغة 
 ختبار فروض الدراسة.نلالق لتوفير البيانات الالزمة إلوذلك كنقلة إ ،الفعلية

 

 ختبار الفروض:إ: ثانياً 
غير العادية  واألتعاب األرباح إدارة تجاه ةدار اإلبالعالقة بين دوافع  الخاصةاختبارات الفروض  -أ

 لعملية المراجعة.
 

العادية لعملية المراجعة فى البيئة المصرية بالنسبة  األتعابختبار هذه الفروض سوف يتف تقدير إلو 
ة التقديري األتعابيجاد الفرق بين هذه إثف  ،ليهإ شارةإلاب  ا( الس3لعينة الدراسة باالعتماد على النموذ  رقف )

سالبة، وسوف تعتبر تلك  أووالتى قد تكون موجبة  ،غير العادية األتعاب إلىالفعلية للوصول  األتعابو 
 األربا  إدارةتجاه  دارةاإل، فى حين يتف التعبير عن دوافع (n)بمثابة المتغير التابع فى السنة  األتعاب

عتماد فى قياس هذا المتغير ف يتف اإلوسو . (n-1) ستحقاق االختيارى فى السنة السابقةكمتغير مستقل باإل
 شارة اليه.ب  اإلاسال (2باالداء )نموذ  رقف  لمعدلاعلى نموذ  جونز 

 

 ل:وختبار الفرض األ إ 
 لموجبة.االمراجعة غير العادية  أتعابو  األرباح إدارةتجاه  دارةاإلالتوجد عالقة معنوية بين دوافع 

 

ختبار هذا الفرض من فروض إل،  SPSSبرناما ل من خال لكترونيا  أسوف يتف تشغيل البيانات و 
 وباستخدام نموذ  االنحدار الخلى البسيط  والذى يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية:الدراسة، 

PANFR in = a+b XD in-1 +E 
 ن:أحيث 

نموذج رقم 

(3)  
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PANF in  =غير العادية الموجبة وهى تمثل المتغير التابع للشركة  األتعاب(i)  فى نهاية العام(n). 
b معامل االنحدار =. 

D in-1 االستحقاق المحاسبى االختيارى للشركة =(i) .فى نهاية السنة السابقة 
E .المتغيرات العشوائية = 

 

ن درجة أ عنىوهذا ي ,5، وهى أكبر من  ,568وى اتس  Rن قيمة أ( 8يتض  من الجدول رقف )و 
 ن ماأوهى تشير إلى  ,R Square 322ن قيمة أ اإلرتباط بين المتغير التابع والمستقل  متوسلة كذلك نجد

 المتغير المستقل.من التغيرات من المتغير التابع ترجع إلى التغيرات فى  %32يقرب من 
 

ن متغير التابع والمتغير المستقل، أيوض  معنوية العالقة بين ال والذ ( 9ويتض  من الجدول رقف )
قول بوجود عالقة طردية بين دوافع اإلدارة تجاه إدارة األربا  نه يمكن الإلذلك ف ,05قل من أمستوى المعنوية 
سب  نرف  فرض العدم نقبل الفرض  وبناء على مافى البيئة المصرية.  العادية الموجبة واألتعاب غير

 .عادية الموجبةالغير  تعاباألالذى يذه  إلى وجود عالقة بين دوافع اإلدارة تجاه إدارة األربا  و  ،البديل
داة ضغط على إذه النتيجة تحتا  الى تفسير حول داللة هذه االتعاب غير العادية الموجبة، هل تمثل ولكن ه
نها ناتجة عن زيادة مستوى نزعة الشك المهنى لدى إما أ ربا ؟ألادارة إسما  بالمزيد من عمليات لالمراجع ل
حجام العينات أ زيادةرت  عليها والتى سوف يت ربا ،ألادارة نتيجة ممارسات العميل السابقة إل المراجع؟

ويرى الباحث انه اليمكن تفسير بما ينعكس بااليجاب على جودة عملية المراجعة.  ،ختباراتاإلالتوسع فى و 
ص ختبار الفرض الثالث الخاالن ولكن سوف تؤجل االجابة لحين إتعاب غير العادية الموجبة اداللة تلك األ

 جودة عملية المراجعة.  على بةغير العادية الموج تعابتلك األ بأثر
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .568a .322 .311 2.37210 

a. Predictors: (Constant), D 
(8جدول رقم )  

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.501 .331  7.548 .000 

D .370 .069 .568 5.342 .000 
a. Dependent Variable: PANF 

(9جدول رقم )  
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 ختبار الفرض الثانى:إ 

 غير العادية السالبة. المراجعة أتعابو  األرباح إدارةتجاه  دارةاإلالتوجد عالقة معنوية بين دوافع 
 

ر هذا الفرض من فروض ختبا، إل SPSSبرناما شغيل البيانات الكترونيا من خالل وسوف يتف ت
 نحدار الخلى البسيط  والذى يمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية:الدراسة، وبإستخدام نموذ  اإل

NANFR in = a+ bXD in-1 +E 
 أن:حيث 

NANF in  =ع للشركة غير العادية السالبة وهى تمثل المتغير التاب األتعاب(i)  فى نهاية العام(n). 
B .معامل االنحدار = 

D in-1 االستحقاق المحاسبى االختيارى للشركة =(i) .فى نهاية السنة السابقة 
E .المتغيرات العشوا ية = 
 

ن االرتباط بين المتغير التابع وهذا يعنى أ ,5وهى اقل من  ,037 تساوى  R ن قيمة ( أ10يتض  من الجدول رقف )
وهى تشير إلى ضعف قدرة المتغير  ,015ضعيفة جدا  R Squareتغير المستقل ضعيف جدا. كذلك نجد ان قيمة والم

( إلى عدم معنوية العالقة بين المتغير التابع والمتغير 11المستقل على تفسير التغير فى المتغير التابع. ويشير الجدول رقف )
. لذلك فانه يمكن القول بعدم وجود عالقة معنوية بين دوافع ,05من  أكبر المستقل، حيث يتض  من الجدول ان مستوى المعنوية

 فى البيئة المصرية.   العادية السالبةاإلدارة تجاه إدارة األربا  واألتعاب غير 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .037a .001 .015 .15747 
a. Predictors: (Constant), D 

(10جدول رقم )  
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .241 .030  8.113 .000 

D .011 .037 .039 .306 .761 
a. Dependent Variable: NANF 

(11رقم )جدول   
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 غير العادية وجودة عملية المراجعة. بين األتعابات الفروض الخاصة بالعالقة ختبار إ -ب
 

ختبار هذه الفروض سوف يتف االعتماد على األتعاب غير العادية بشقيها الموج  والسال  التى وإل
األتعاب  مع تلكمثل فى التعامل تختالف ين اإلأول والثانى، غير ختبار الفرضين األإستخدمها عند إسب  

، فى حين يتف التعبير عن جودة عملية المراجعة كمتغير تابع، (n)على انها المتغير المستقل فى السنة 
تعاب عملية المراجعة. وسوف يتف االعتماد ، والتى سددت عنها أ(n)باالستحقاق االختيارى فى السنة الحالية 

 الساب  اإلشارة اليه. (2فى قياس هذا المتغير على نموذ  جونز المعدل باالداء )نموذ  رقف 
 

  الثالث:الفرض إختبار 
 المراجعة غير العادية الموجبة وجودة عملية المراجعة. أتعابالتوجد عالقة معنوية بين   
ستخدام نموذ  إوب، SPSSختبار هذا الفرض سوف يتف تشغيل البيانات الكترونيا من خالل برناما وإل

ما المتغير التابع أغير العادية الموجبة كمتغير مستقل،  ألتعاباوالذى يتعامل مع ، االنحدار الخلى البسيط
ختيارى كمؤشر عكسى لمستوى ستحقاق اإلاإلالمعبر عن جودة عملية المراجعة فسوف يعتمد الباحث على 

 بالمعادلة التالية: التعبير عن ذلك المراجعة يمكنجودة عملية 
D in = a+ bX PANF in +E 

 أن:حيث 
D inالمحاسبى االختيارى للشركة  = االستحقاق(i) .فى نهاية السنة الحالية 

PANF in  =لشركة المسددة من اغير العادية الموجبة  األتعاب(i)  العام عن(n). 
b  نحدار.اإل= معامل 
E .متغيرات عشوا ية = 

 

، حيث يتض  من ( ملخ  لمخرجات التحليل االحصا ى13(، )12ويعرض الجدولين رقف )
رتباط بين المتغير التابع ن اإلأ. وهذا يعنى ,5كبر من أوهى  ,820تساوى   Rن قيمة أ( 12الجدول رقف )

وهى تشير إلى قدرة المتغير المستقل على  ,R Square 672ن قيمة أوالمتغير المستقل قوى. كذلك نجد 
ى معنوية العالقة ( إل13يشير الجدول رقف )بينما ، حد ما إلىة جيد ةلمتغير التابع بنسبتفسير التغير فى ا

نه إلذلك ف.  ,05من قل أن مستوى المعنوية أتض  من الجدول بين المتغير التابع والمتغير المستقل حيث ي
االستحقاق  األتعاب غير العادية الموجبة ومستوى  يمكن القول بوجود عالقة طردية بين التغير فى مستوى 

بين األتعاب غير العادية الموجبة ومستوى جودة  نه توجد عالقة معنوية عكسيةأخر آوبمعنى  .االختيارى 
فى البيئة المصرية. وبناء على ماسب  نرف  فرض العدم ونقبل الفرض البديل الذى يقر  عملية المراجعة

 بوجود تاثير معنوى لالتعاب غير العادية الموجبة على مستوى جودة عملية المراجعة.
   

Model Summary 
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Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .820a .672 .667 2.53303 

a. Predictors: (Constant), PANF 
(21جدول رقم )  

 
 

 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.355 .441  3.072 .003 

PANF .987 .089 .820 11.093 .000 
a. Dependent Variable: D 

(31جدول رقم )  
 :الفرض الرابعإختبار 

 المراجعة غير العادية السالبة وجودة عملية المراجعة. أتعابالتوجد عالقة معنوية بين  
 

عامل نحدار الخلى البسيط  والذى يتستخدام نموذ  اإلإبوالختبار هذا الفرض من فروض الدراسة 
عن جودة عملية المراجعة فسوف  ما المتغير التابع المعبرأالعادية السالبة كمتغير مستقل،  غير األتعابمع 

عن   ختيارى كمؤشر عكسى لمستوى جودة عملية المراجعة  يمكن التعبير عن ذلكستحقاق اإليعتمد على اإل
 ذلك بالمعادلة التالية:

D in = a+ bX NANF in +E 
 أن:حيث 
D in معدل التغير فى االستحقاق المحاسبى االختيارى للشركة =(i) .فى نهاية السنة الحالية 

NANF in  =للشركة  سالبةغير العادية ال األتعاب(i) العام  عن(n). 
b  االنحدار.= معامل 
E .متغيرات عشوا ية = 

 

رتباط بين ان اإلوهذا يعنى  ,5قل من أوهى  ,197وى اتس  Rن قيمة أ( 14ن الجدول رقف )يتض  م
وهى تشير إلى ضعف قدرة  ,R Square 039المتغير التابع والمتغير المستقل ضعيف جدا. كذلك نجد ان قيمة 

المتغير  العالقة بين( إلى عدم معنوية 15ويشير الجدول رقف ) التابع.المتغير المستقل على تفسير التغير فى المتغير 
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 لذلك فإنه يمكن القول بعدم وجود ,05قل من أن مستوى المعنوية الجدول أ ير المستقل. حيث يتض  منالتابع والمتغ
 فى البيئة المصرية.   عملية المراجعةعالقة معنوية بين األتعاب غير العادية السالبة ومستوى جودة 

 
 
 
 
 
 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 .197a .039 .023 4.33660 
a. Predictors: (Constant), NANF 

(14جدول رقم )  
 

aCoefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.309 1.012  3.270 .002 

NANF -5.651 3.622 -.197 -1.560 .124 
a. Dependent Variable: D 

 ( 15جدول رقم )                 
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 القسم السابع

 النتائج والتوصيات

 

 لاً: النتائج:أو

 لى النتا ا التالية:إ يخل  الباحث دراسةهداف الأ تساقا  مع وء الدراسة النظرية والتلبيقية وإفى ض
  الدراسات السابقة بالعديد من ضحت أو كما  ،عملية المراجعة فى معظف الدول المتقدمة أتعابترتبط

يتعل  بالمراجع مثل  منها مايتعل  بالعميل مثل حجف وطبيعة النشاط ومنها ما ،ثرالعوامل ذات األ
حجف مكت  المراجعة، والتخص ، والوقت المستغرق فى عملية المراجعة، ومنها مايتعل  بالحوكمة 

نه عند دراسة إغير  .جان المراجعة الداخلية، وفعالية دور لدارةاإلوتكوين مجلس  الملكية، يكل مثل 
ثير معظف تلك أتض  للباحث غياب تإ ،فى البيئة المصرية األتعابتلك العوامل على تحديد  أثر

ثر تمثلت فى حجف العميل، وحجف مكت  ن العوامل ذات األأو  ،عملية المراجعة أتعابالعوامل على 
 .ةدار اإلو يكل الملكية، وتشكيل مجلس  المراجعة،

 

 ن مكات  أ ،ستقراء الحصة السوقية لمكات  المراجعة العاملة فى السوق المصرى إتض  للباحث من إ
المراجعة الكبرى وكذلك المرتبلة بمكات  مراجعة دولية لها سيلرة على سوق المراجعة المصرى حيث 

ن المكات  أفى حين  ،من سوق المراجعة %20يقارب  ما إلىتصل حص  بع  هذه المكات  
فى من السوق   %2ز نصي  المكت  الواحد و امن السوق اليتج الصغيرة لها نصي  ضئيل جدا  

 حوال وفقا  لبيانات عينة الدراسة.األ أحسن
 السالبة غير العادية  األتعابن معظف تض  للباحث أإبيانات المتاحة عن عينة الدراسة وفى ضوء ال

غير العادية الموجبة ترتبط بمكات   تعاباألوان معظف  الحجف،ترتبط بمكات  المراجعة صغيرة 
 المراجعة كبيرة الحجف والمرتبلة بمكات  مراجعة دولية.

  النتا ا التالية: إلىالدراسة ختبارات فروض إوتشير 
 األربا  إدارة هتجا دارةاإلغير العادية الموجبة ودوافع  األتعاببين ومعنوية  طرديةوجود عالقة  -

ذا ما فسرت تلك إ الستقالل المراجع وحيادة ا  ضامية تمثل تهديداإل عاباألتن هذه أ إلىوهذا يشير 
وض  وجود عالقة معنوية عكسية بين إختبار الفرض الثالث الذى أاالتعاب فى ضوء نتا ا 

ستجابة المراجعين لضغوط وهذا يعنى إ األتعاب غير العادية الموجبة وجودة عملية المراجعة.
 لفعالية عملية المراجعة. ا  ألربا ، وهذا يمثل تهديدودوافع اإلدارة تجاه إدارة ا
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ويمكن  ،األربا  إدارة هتجا دارةاإلغير العادية السالبة ودوافع  األتعابعدم وجود عالقة معنوية بين  -
غير العادية  األتعابان معظف  إلىتفسير تلك النتيجة فى ضوء النتيجة السابقة التى خلصت 

 ن تلك المكات  ليس لها قدرة تنافسية مرتفعةأحيث ة الحجف، رتبلت بالمكات  صغير أالسالبة 
ضية و ان العميل صاح  القدرة التفأى أ الكبرى،بالمكات   ةوحصتها السوقية بسيلة جدا مقارن

 وليس مكت  المراجعة. األتعابعلى فى تحديد األ
غير العادية  عاباألتضحت عدم وجود عالقة معنوية بين أو ن الدراسة أال إورغف النتيجة السابقة  -

الحد المقبول على جودة  عن األتعابنخفاض ثير إلأعدم وجود ت أىستحقاق االختيارى إلالسالبة وا
ل التمسك بالجودة رغف و ان هذه المكات  صغيرة الحجف تحأعتقاد الباحث إ عملية المراجعة، وفى 

ينهار  بالجودة سوف ن هذا التمسكأغير  ،للحفاظ على حصتها السوقية الضئيلة األتعابنخفاض إ
  .قتصاديات التشغيلإبعد فنرة نتيجة الخلل فى 

 غير العادية وجودة عملية  األتعابن هناك عشوا ية فى العالقة بين أوبناء على ماسب  يمكن القول ب
ضعف البيئة  إلىن هذه العشوا ية تشير إ، ويعتقد الباحث اة العالقة بينهمالمراجعة، نتيجة عدم منلقي

ة القانونية من وغياب التخوف من المسا ل ،ة والرقابية على جودة عملية المراجعة من ناحيةالتنظيمي
ضامية فى إ أتعابنتهاك جودة عملية المراجعة مقابل الحصول على إن تكلفة إخرى. حيث أناحية 

مكت   أىالبيئة المصرية تكاد تكون صفر، فعلى حد علف الباحث لف يتف تحريك دعوى قضا ية ضد 
فى  ةواحد ة، اللهف حالصحاب المصال أخالل النصف قرن الماضى من جان   اجعة فى مصرمر 
رغف الضرر الجسيف  -ةداننتهت بعدم اإلموال وإميما عرف بشركات توظيف األ ،اخر التسعينياتو آ

 القانونية المنظمة للمهنة فى البيئة المصرية. البنيةوذلك لضعف  -الصحاب المصال 
 

  :التوصياتثانياً 

 تى:آلالنتا ا السابقة يوصى الباحث بافى ضوء 
 خرى على أقوانين  اى ىفلغاء النصوص الخاصة بالمهنة إقانون موحد يحكف مهنة المراجعة و  ةياغص

 نتهاك جودة عملية المراجعة.اعى فى هذا القانون تعظيف تكلفة إن ير أ
 مراجعة لزيادة قدرتها التنافسية  فى شكل شركات ندما  معا  تشجيع مكات  المراجعة الصغيرة على اإل

غير العادية السالبة والتى ترتبط بهذه  األتعابوتج  ظاهرة  ،األتعابضية على و اكذلك قوتها التف
 المكات  الصغيرة دون المكات  الكبيرة.

  ر مجلس والتى تف إنشا ها بقرا -لهيئة العامة للرقابة المالية التابعة لنظرا  لعدم فعالية وحدة رقابة الجودة
نتهاك بع  فى الحد من إ -2009لسنة  24والمعدل بالقرار  2008لسنة  84ادارة الهيئة رقف 

نشاء يقتر  الباحث إ مقابل الحصول على أتعاب إضامية،المراجعين لمعايير جودة عملية المراجعة 
 ختصاصتها:إضمن كون من ن يأعلى  ينلمحاسبين والمراجعين المصريمستقلة لهيئة 
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ن مع الجهات العلمية والمهنية فى مصر وخار  و اتعديل معايير المراجعة من خالل التعو  إصدار -
 مصر.

عن المكت  والعاملين يانات البمكات  المراجعة بتزويد الهيئة فى نهاية كل فترة مالية ب إلزام -
نشلة التى تمت خالل العام، واأل نظمة رقابة الجودة بالمكت ، وعمليات المراجعأ، و والشركاء

 المراجعة.عمال أ خالف ب
 .األتعابعملية المراجعة واسس تقدير  أتعابمكات  المراجعة بتقديف بيان تفصيلى للهيئة ب إلزام -
ان يتف  تصميف برناما لفح  جودة اداء مكات  المراجعة بواسلة لجان مراجعة من الهيئة على -

 هيل الفاحصين فى هذه اللجان.أاعداد براما لت
داء الخاص بها وكذلك معقولية لقيام بفح  جودة االعينة من المكات  لتختار الهيئة سنويا  -

قل كل ألع شركات مساهمة مرة واحدة على ايتف فح  المكات  التى تراج ن. ويراعى أاألتعاب
 ثالث سنوات.

يقاف لمدة إلا أوستمرار إلباداء المكت  الترخي  له ألهيئة فى ضوء تقرير الفح  لجودة يكون ل -
 الدا ف.االيقاف  أو

سفرت عملية الفح  عن أذا إيكون للهيئة الح  فى تحريك الدعوى القضا ية ضد مكت  المراجعة  -
 صحاب المصال  فى الشركات محل المراجعة.بأنتهاكات صارخة تضر إكتشاف إ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقسم الثامنا
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